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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya terlaksana Seminar Nasional Pembelajaran IPA Tahun 2016 

oleh Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Malang. Seminar Nasional Pembelajaran IPA ini mengambil tema “Implementasi Kurikulum Nasional dalam 

Abad Literasi Sains” yang mengkaji dalam bidang Strategi Pembelajaran IPA, Media Pembelajaran IPA, 

Assessment Pembelajaran IPA, serta Kajian IPA dan Pembelajarannya. 

Seminar ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah dan pengembangan 

inovasi keilmuan dalam atmosfer perguruan tinggi sebagai center of knowledge bagi kalangan tenaga pendidik 

(dosen dan guru) serta mahasiswa dalam rangka menyongsong abad literasi sains. Melalui kegiatan Seminar ini 

pula diharapkan dapat menyebarluaskan hasil-hasil penelitian di bidang pendidikan IPA serta meningkatkan minat 

dan potensi penelitian keilmuan bagi kalangan akademisi di lingkungan pendidikan yang lebih luas.  

Penyelenggaraan Seminar ini dapat terwujud dengan baik dan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

peserta dan panitia Seminar. Tak lupa kami sampaikan terima kasih pula kepada pembicara utama serta pimpinan 

FMIPA Universitas Negeri Malang. Akhir kata, semoga kegiatan Seminar Nasional Pembelajaran IPA Tahun 

2016 ini memberikan manfaat bagi kemajuan Pendidikan IPA di Indonesia. 

 

 

Panitia 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN IPA  

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

1 OKTOBER 2016  

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb 

 

Semoga damai dan sejahtera senatiasa memenuhi ruang kesadaran kita, sehingga meresap dan mewarnai 

seluruh sendi-sendi kehidupan kita bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya 

ucapkan terimakasih dan selamat bergabung dalam acara seminar nasional dan workshop pembelajaran IPA tahun 

2016 di Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang. Tema seminar kita kali ini adalah 

Implementasi Kurikulum Nasional Dalam Abad Literasi Sains.  

Seminar nasional kita kali ini diikuti oleh kurang lebih 201 orang peserta, yang terdiri dari guru-guru 

IPA, mahasiswa calon guru IPA baik program S1 maupun S2, serta para ahli dan praktisi pendidikan IPA. Mereka 

semua bergabung dalam kegiatan kita ini adalah dalam rangka untuk bisa turut serta berbagi permasalahan serta 

solusi, kreativitas dan inovasi, serta perkembangan kurikulum pembelajaran IPA.  

Berbagai maslah dalam pembelajaran IPA diantaranya adalah: 

1. Perubahan kurikulum pendidikan IPA, yang selalu terjadi setiap kali ganti pemerintahan dan menteri, 

membawa konsekuensi munculnya berbagai masalah, tidak hanya pada tataran kebijakan di tingkat atas, 

tetapi juga petunjuk teknis pada tataran implementasi. 

2. Para guru IPA tidak kunjung bisa memahami perubahan demi perubahan yang terjadi, yang secara nasional 

sudah dan selalu terjadi, untuk mendapatkan arahan yang pasti pada saat mereka harus melaksanakan 

kegiatan implementasi, walaupun workshop, pelatihan dan seminar telah diikutinnya berkali-kali. 

3. Pergeseran paradigma pembelajaran dari teaching center menuju learning center, tidak serta merta bisa 

diikuti oleh pergeseran posisi guru dari mengajar menuju melayani siswanya belajar. Banyak dari guru kita 

yang masih sulit untuk mendeskripsikan kegiatan belajar seperti apa yang ia inginkan untuk dilakukan oleh 

para siswa.  

4. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA, dengan 5M-nya, masih sering disalah-pahami, 

sehingga menyebabkan adanya variasi penafsiran dan implementasinya di lapangan. Ada yang 

memahaminya sebagai urutan kegiatan yang baku sehingga harus dilaksanakan secara berurutan.  Sementara 

ada yang memahaminya hanya sebagai pengalaman belajar, yang tidak harus urut dan lengkap 5 M, dan 

malah ada yang menyatakan bahwa tidak harus lengkap 5M. 

5. Beragam pemaknaan terhadap kompetensi dasar yang menyebabkan variasi yang sangat lebar dalam 

pemilihan dan penetapan proses belajar dan hasil belajar esensial dalam pengembangan indikator prncapaian 

kompetensi, maupun dalam penetapan proses dan hasil belajar spesifik pada tujuan pembelajaran. Sebagian 

guru IPA masih memahami bahwa baik indikator maupun tujuan pembelajaran harus disusun dari yang 

paling sederhana menuju yang lebih kompleks, sehingga acap kali waktu pembelajaran habis untuk 

mengulangi pengetahuan dan keterampilan prasyarat, dan nyaris tidak sempat menyelenggarakan 

pembelajaran untuk pengetahuan dan keterampilan esensial yang ada pada kompetensi dasar yang dimaksud. 

Dan masih banyak lagi permasalahan lainnya.  

Mudah-mudahan niatan baik dan kesungguhan Ibu, Bapak dan Saudara hadirin dalam seminar nasional 

ini, bersambut dengan pencerahan dan hasil yang lebih baik, sehingga bisa mengsinspirasi kita untuk lebih 

memacu dalam menghasilkan karya kreatif dan inovatif demi terwujudnya pembelajaran IPA yang lebih baik dan 

lebih berkualitas. Demikian sambutan saya, teriring doa dan harapan semoga Ibu, Bapak, dan Saudara hadirin 

dapat mengikutinta hingga akhir acara. Selamat berseminar. 

 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 

Ketua Panitia 
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IMPLEMENTASI KURIKULUM NASIONAL DAN HAMBATANNYA 
 

Muslimin Ibrahim 

Program Studi Pendidikan Sains PPs Unesa 

Email: musliminibrahim@unesa.ac.id 

 

A. Pendahuluan 

 Sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam dinamika dan perkembangan kurikulum 2013 (Maret, 

2013), bahwa nama kurikulum yang berlaku sekarang tetap, yaitu Kurikulum 2013 (K-13) yang berlaku secara 

nasional. Dengan demikian nama tersebut akan diacu di dalam tulisan ini.  

Kurikulum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengalaman yang akan dihayati 

peserta didik sebelum akhirnya dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program pendidikan atau pelatihan 

tertentu. Keberhasilan suatu kurikulum di dalam menyediakan pengalaman kepada peserta didik,  bergantung 

paling tidak kepada dua hal, yaitu written curriculum (dokumen/rancangan kurikulum) itu sendiri dan actual 

curriculum (Proses pembelajaran yang terjadi di ruang kelas), yang merupakan implementasinya. 

Di dalam K-13 secara eksplisit dicantumkan tiga ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 

“tagihan” yang harus diwujudkan dalam hasil belajar. Selama ini sikap baru pada tataran “wacana”, dicapai 

sebagai nurturans effect., tidak ditagih di dalam dokumen kurikulum. Akibat dari keadaan tersebut, sikap 

seringkali terabaikan. Hasil penelitian yang dirilis Dikti, menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah diarahkan 

90% untuk mencapai hardskills  dan hanya 10% softskills,  sementara lapangan kerja menuntut sebaliknya, 80% 

softskills dan 20% hardskills. Pengalaman yang diberikan tidak selaras dengan yang diperlukan. 

 

A. Rancangan Kurikulum 2013 

 Meskipun Kurikulum 2013 dikembangkan mengaju kepada sumber-sumber yang sama yaitu tujuan 

nasional dan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum di Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 

20 tahun 2003, maupun dokumen Standar Nasional Pendidikan, secara jujur diakui inilah kurikulum yang paling 

lengkap terutama bila dilihat dari rumusan kompetensi khususnya kompetensi inti yang ingin dicapai. Berikut ini 

adalah analisis mengenai rancangan K-13. 

Pertama:  

Salah satu elemen perubahan yang menonjol di dalam kurikulum ini adalah adanya perimbangan dan 

penekanan pada softskill di samping hardskill. Dalam jangka waktu yang lama telah terjadi pembelajaran di kelas 

yang memberi penekan pada hardskill (90%) sementara softskill hanya 10%. Itupun tidak secara sengaja diajarkan, 

melainkan dicapai sebaga efek nurturans, yang didasarkan pada asumsi bahwa jika seseorang berpengetahuan dan 

berketerampilan, dengan sendirinya akan memiliki sikap yang baik. Asumsi ini sudah lama terbukti 

ketidakbenarannya. Banyak orang pandai dan terampil, tetapi tidak memiliki sikap positip.  

Kurikulum 2013, mencoba membalik fakta tersebut di atas. Kurikulum 2013 berorientasi kepada 

kebutuhan lapangan. Menurut berbagai survey dan berbagai sumber, diketahui bahwa lapangan kerja memerlukan 

lulusan sekolah dengan tuntutan softskill 80% sementara hardskill hanya 20%.  Fakta ini menunjukkan bahwa 

Kurikulum 2013 memberi peluang secara sengaja untuk membangun pengetahuan, keterampilan (hardskill) dan 

sikap spiritual dan sikap social (softskill). 

Kedua 

 Kurikulum 2013, mengakomodasi apa yang diharapkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Di dalam bukunya 

beliau mengatakan: “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup anak-anak kita”.  

 Apa yang diharapkan oleh Ki Hadjar Dewantara (2 Mei 1889 – 26 April 1959) di atas sejalan dengan 

rumusan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum di dalam pasal 3 Undang-undang 

Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tercapainya sikap spritual dan sikap sosial (karakter), 

pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pendidikan nasional tersebut menginginkan terbentuknya manusia 

Indonesia yang utuh (komprehensif). Kurikulum 2013 mencantum secara eksplisit keempat tujuan itu sebagai 

kompetensi inti dan menjadi tanggungjawab semua mata pelajaran untuk mencapainya.  Fakta ini menunjukkan 

bahwa Kurikulum 2013 secara sengaja menetapkan “target” yang harus dicapai adalah siswa yang cerdas dan 

berkarakter (sikap) kuat. 

Ketiga 

 Pada kurikulum sebelumnya kompetensi dirumuskan berdasarkan mata pelajaran yang sudah ada terlebih 

dahulu. Sementara itu pada Kurikulum 2013, mata pelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi yang sudah 

dirumuskan. Hal ini mengandung pengertian bahwa mata pelajaran dirancang untuk mencapai kompetensi. Seperti 

sudah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya kompetensi inti terdiri dari sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dengan perkataan lain kompetensi inti adalah target kurikulum yang harus dicapai oleh semua mata 

pelajaran. Tidak seperti pada kurikulum sebelumnya, siskap dicapai melalui pembelajaran agama dan PPKn 

mailto:musliminibrahim@unesa.ac.id
http://id.wikipedia.org/wiki/2_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1889
http://id.wikipedia.org/wiki/26_April
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
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sementara pelajaran lain dicapai hanya melalui efek nurturans. Fakta ini menguatkan keyakinan kalau 

implementasi Kurikulum 2013 mampu membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat.  

Keempat 

Kurikulum 2013 memilih menggunakan pendekatan pembelajaran yang diyakini sejak lama oleh para 

ahli sebagai pendekatan paling baik (Sagan, 1980). Pembelajaran sains yang paling baik adalah apabila dilakukan 

dengan cara seperti bagaimana sains itu ditemukan (Leslie & Briggs, 1987). Sains ditemukan lewat metode ilmiah, 

menggunakan keterampilan proses ilmiah. Pendekatan saintifik yang dipilih untuk mengimplementasikan  

Kurikulum 2013 merupakan pilihan tepat. 

 Pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik menyiratkan bahwa pembelajaran 

menggunakan berbagai ragam keterampilan proses berpikir yang perlu dilatihkan, yaitu: pengamatan yang 

memunculkan masalah, diikuti oleh aktivitas menjawab masalah seperti pengamatan atau eksperimen atau 

kegiatan lain yang berfungsi mengumpulkan informasi, diakhiri dengan menarik simpulan berdasar data. 

Simpulan merupakan jawab atas masalah yang telah berhasil diselesaikan. Disini siswa menemukan jawab 

terhadap masalah yang dihadapi (Discovery Learning). 

Ada dua hasil belajar yang dicapai oleh siswa saat belajar menggunakan pendekatan saintifik, yaitu 

jawaban atas masalah, yang tidak lain adalah konten/isi pelajaran yang sedang dipelajarinya dan kedua cara 

(proses) menyelesaikan masalah. Keterampilan menyelesaikan masalah yang diperoleh dari pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik ini merupakan bekal yang disiapkan oleh “pembelajaran” agar siswa berhasil 

hidup di masa depan. Itulah sebab ahli psychology Amerika Serikat Robert Mills Gagné (21 Agustus 1916 – 28 

April 2002) berpendapat bahwa kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah merupakan hasil belajar 

yang paling tinggi. Dengan demikian cara belajar seperti itu akan memberdayakan siswa dengan pengetahuan, 

dan keterampilan  dan mampu menyelesaikan masalah (performance character).  

Kelima 

K-13 menggunakan cara pembelajaran sains yang paling baik. Di dalam rancangan K-13 secara sadar 

proses pembelajaran menggunakan pendekatan sebagaimana ilmu itu ditemukan, yaitu melalui metode ilmiah. 

Pembelajaran yang berbasis metode ilmiah ini sejak lama dikenal sebagai pendekatan keterampilan proses. Sejak 

lama Leslie dan Briggs, (1978) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan ini merupakan cara 

terbaik mengajar sains. Penggunaan pendekatan keterampilan proses menyiapkan peserta didik akan kemampuan 

berpikir, keterampilan mengambil keputusan (Suryanti, 2012), jawaban atas masalah dan cara menyelesaikan 

masalah (Gagne, 1989), dan kreativitas Dyers., J.K. et al (2011).  

Selanjutnya Dyers mengatakan, bahwa bahwa 2/3 kemampuan kreativitas diperoleh melalui pendidikan 

(pengamatan, menanya, menalar, mencoba) dan hanya 1/3 dari bakat. Bahkan Gagne sendiri mengatakan bahwa 

kemampuan menyelesaikan masalah merupakan hasil belajar yang paling tinggi karena secara simultan peserta 

didik memperoleh dua hasil belajar sekaligus, yaitu produk ilmiah (jawaban masalah) dan proses ilmiah (cara 

menyelesaikan masalah). Cara menyelesaikan masalah merupakan “tool” bagi peserta didik untuk belajar mandiri 

sepanjang hayat. Inilah yang oleh sementara pakar disebutkan sebagai “kalil”. Pembelajaran K-13 seharusnya 

mampu memberi “kail” kepada peserta didik, tidak hanya ikan. 

Keenam 

Ruang lingkup SKL sudah mencakup dimensi pengetahuan berpikir yang utuh, meliputi: dimensi 

pengetahuan yaitu, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta dimensi proses berpikir 

mulai tingkat rendah, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai yang 

tertinggi mencipta, untuk semua level pendidikan sekolah. 

Ketujuh 

K-13 memperkenal pembelajaran collaborative dan cooperative. Kedua pendekatan ini saling 

melengkapi meskipun sering saling dipertukarkan. Pada pembelajaran kolaboratif setiap individu bertanggung 

jawab atas tindakan mereka, termasuk belajar dan menghormati kemampuan serta kontribusi rekan-rekan mereka. 

Sedangkan pembelajaran kooperatif lebih menekankan kepada struktur interaksi yang dirancang untuk 

memfasilitasi pemenuhan/pencapaian tujuan bersama melalui saling ketergantungan positip di antara orang-orang 

yang bekerja bersama dalam kelompok. Kolaboratif memberi penekanan pada proses, sementara kooperatif lebih 

kepada hasil dari kerjasama, kedua pendekatan memberi penekanan pada aspek sosial dari kerjasama. 

Kedelapan 

Rancangan pembelajaran pada K-13 telah mengantisipasi ciri abad 21, (a) yaitu informasi terdapat di 

mana-mana diantisipasi dengan jalan pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari 

berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu; (b) Komputasi lebih cepat memakai mesin, diantisipasi dengan cara 

pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah [menanya], bukan hanya  menyelesaikan masalah 

[menjawab]; (c) Otomasisasi yang menjangkau semua pekerjaan rutin, diantisipasi dengan jalan pembelajaran 

diarahkan untuk melatih berpikir analitis [pengambilan keputusan] bukan berpikir mekanistis [rutin]; (d) 

Komunikasi terjadi dari mana saja dan kapan saja, diantisipasi dengan jalan pembelajaran menekankan pentingnya 

kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Knauss, 2014). 

Kesembilan 
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Rancangan penilaian dilakukan menggunakan penilaian otentik sebagai mitra penilaian paper and pencil 

test. Dengan demikian, penilaian bersifat komprehensif, utuh mencakup semua aspek hasil belajar dan proses 

belajar. 

Alasan-alasan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 telah dirancang (a) memiliki 

target Kompetensi Inti yang komprehensif (sikap (karakter). Pengetahuan, dan keterampilan) yang harus dicapai; 

(b) proses untuk mencapai kompetensi yang dimaksud merupakan cara terbaik, karena di dalam proses 

pembelajaran, siswa belajar ilmu melalui proses dan siswa belajar proses melalui ilmu; (c) semua guru 

bertanggungjawab untuk mencapai semua kompetensi itu melalui pembelajaran mata pelajarannya;  Fakta ini 

membuat kita optimis bahwa Kurikulum 2013 memang dirancang untuk mampu membentuk manusia Indonesia 

cerdas dan berkarakter kuat. 

Sebuah kata bijak mengatakan bahwa: “Rancangan yang baik adalah separuh dari sukses, kegagaglan di 

dalam membuat rancangan sama halnya dengan merancang kegagalan. Dari segi rancangan, Kurikulum 2013 

sudah dibuat dengan baik, dengan demikian pembentukan manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat 

sudah separuh sukses. Kesuksesan sisanya tergantung pada implementasinya (penerapannya). Marilah sekarang  

kita melakukan analisis tentang implementasi ini. 

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dokumen K-13 telah dirancang dengan baik untuk mencapai insan 

Indonesia yang cerdas komprehensif dan cerdas kompetitif, sesuai Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sampai tahun 2025. Pertanyaan besar yang harus dijawab sekarang adalah bagaimana implementasinya? 

 

B. Implementasi Kurikulum 2013 

Berbicara tentang implementasi K-13 mencakup dua hal, yaitu implementasi proses pembelajaran dan 

implementasi penilaian.  

 

1. Implementasi Pembelajaran 

Implementasi pembelajaran di K-13 haruslah dilaksanakan mengacu kepada standar proses seperti 

tertuang di dalam Lampiran Permendikbud Nomor 22 tahun 2016, yaitu berupa perubahan paradigma 

pembelajaran seperti disajikan pada Tabel 1 berikut. 
Dari pembelajaran … Ke pembelajaran … 

Dengan eserta didik diberitahu Dengan peserta didik mencari tahu 

Dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar Dengan aneka ragam sumber belajar 

Dengan pendekatan tekstual Dengan pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah 

Berbasis konten Berbasis kompetensi 

Parsial Terpadu/terintegrasi 

Yang menekankan jawaban tunggan Dengan pertanyaan yang kebenarannya multi dimensi 

Verbalisme Aplikatif 

Di samping perubahan paradigma di atas, implementasi pembelajaran pada K-13 memiliki karakteristik: 

menekankan pada peningkatan dan keseimbangan antara hardskills dan softskills, pembelajaran yang 

mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran 

yang menerapkan nilai-nilai yang memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodho), memotivasi (ing madyo 

mangun karso), dan mengembangkan kreativitas (tut wuri handayani), mengakomdasi perbedaan individu melalui 

penerapan berbagai strategi pembelajaran dengan prinsip semua orang adalah guru dan  pembelajaran dapat 

berlangsung di mana saja, dan kapan saja serta dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan keefektifan pembelajaran 

Dengan demikian, K-13 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu 

menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana 

dimaksud meliputi mengamati, (Observing) menanya (Questioning), menalar (Associating), mencoba 

(Experimenting) membentuk jejaring (Networking) untuk semua mata pelajaran. Lima 5M memang bukanlah 

urutan langkah pembelajaran melainkan keterampilan proses berpikir yang harus dilatihkan. 

Proses pembelajaran “harus” menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta 

hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Melalui substansi atau materi ajar ditransformasikan sehingga 

peserta didik tahu mengapa, tahu apa, dan tahu bagaimana. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki 

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) pada peserta didik. 

Pembelajaran K-13 haruslah bersifat top-down ketimbang bottom-up.  Implementasi project based 

learning  adalah keniscayaan, lebih-lebih di dalam mata pelajaran IPA. Pembelajaran berbasis projek harus 

dilakukan dengan mengacu kriteria tertentu. Mengutip pernyataan Thomas (2000), proyek seharusnya 

menggunakan 5 kriteria: (a) Pembelajaran projek merupakan pusat dari kurikulum, (b) Pembelajaran projek fokus 

pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan peserta didik menyelesaikan masalah, menemukan konsep dan 

prinsip, (c) Pembelajaran projek melibatkan peserta didik di dalam penyelidikan yang konstruktif, membangun 
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pemahaman sendiri, (d) pembelajaran projerk berpusat pada siswa (student driven), (e) pembelajaran projek 

haruslah realistik, akrab dengan dunia nyata bukan “school like”. Pembelajaran K-13 menempatkan guru sebagai 

fasilitator yang berperan memberi kemudahan, bukan satu-satunya sumber belajar, dilaksanakan terintegrasi 

konten dan sikap 

Idealisme implementasi K-13 seperti di atas, ternyata masih bertolak belakangf dengan realita atau 

kenyataan di lapangan (Tabel 2): 

      Tabel 2 Implementasi K-13 Antara Harapan & Kenyataan 
No. Harapan Kenyataan (Realitas & Regulasi) 

1. Kur 2013 mengatur perimbangan softskills dan 

hardskills, mengakomodasi tuntutan Lapangan kerja 

agar lulusan program pendidikan memiliki atau dibekali 

softskills (80%) dan hardskill (20%) 

Pembelajaran masih berlangsung 90% Hardskill dan hanya 

10% softskill 

2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dipandu oleh 

Kompetensi yang ingin dicapai-(Hakikat Kur 2013 

sebagai KBK) 

Pembelajaran masih berlangsung dipandu oleh tes (Ujian)--

-----Guru “jarang melihat Kurikulum” 

3. Kur 2013: Pendidikan menyiapkan siswa menjadi 

manusia yang utuh, kompetitif, dan berhasil hidup di 

masanya 

Pengajaran menyiapkan siswa untuk berhasil dalam 

kompetisi menghafal jangka pendek dan lulus ujian 

4. Keberhasilan seseorang diukur berdasarkan BUKTI. 

Bukti dikumpulkan menggunakan instrumen yang 

adekuasi dengan indikator yang akan diukur 

Diperoleh bukti bahwa belum sepenuhnya seperti 

diinginkan---butir-butir instrumen “belum” sepenuhnya 

dikembangkan dari indikator kompetensi---tagihan pada 

UN adalah “menjelaskan, tetapi Instrumennya Pilihan 

Ganda 

5. Target kurikulum adalah ketercapaian kompetensi Target kurikulum adalah menamatkan buku (tuntas materi 

dan tertib administrasi) 

6. Pembelajaran dilakukan dengan menarik melalui olah 

hati, olah otak, olahraga, dan olah rasa 

Drill mekanistik, latihan soal 

7. Pembelajaran adalah proses pemberian pengalaman yang 

relevan, cara terbaik untuk mencapai kompetensi, 

intensitas keterlibatan siswa tinggi---menghasilkan 

tingkat retensi dan nilai transfer tinggi 

Proses termudah yang dapat dilakukan sesuai sikon 

8. Scientific Approch adalah cara terbaik untuk belajar 

sains. 5M bukanlah tahapan pembelajaran, melainkan 

keterampilan proses berpikir yang harus dilatihkan 

Belum sepenuhnya dapat dilakukan, bahkan tidak dilakukan 

Ada bukti keterampilan proses diajarkan sebagai konsep. 

Beberapa kalangan memiliki persepsi bahwa 5M adalah 

tahapan pembelajaran 

9. Sikap tidak bisa diajarkan tetapi ditularkan lewat model 

dan contoh diikuti pembiasaan: mulai dari 

KNOWING—FEELING---ACTING oleh semua Mapel 

Sikap diajarkan sebagai konsep, tidak tersedia contoh yang 

dapat ditiru. Diajarkan secara tidak langsung sebagai efek 

nurturans, tetapi tidak ditagih pada asesmen  

10. Pembelajaran menurut Kur 2013 dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi 

pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

Sebagai keterampilan yang dapat ditiru tidak tersedia contoh 

11. Semua Kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, Sikap) 

yang akan dicapai harus dirancang cara mencapainya, 

ditentukan indikator ketercapaian, dikembangkan 

asesmen untuk mengases ketercapaiannya 

KI-1 dan KI-2 Pembelajaran langsung pada PKn dan 

Agama, pada Mapel lain melalui efek nurturans 

12. Kur 2013: Pembelajaran yang berkenaan dengan KD 

prosedural, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat 

melakukan pengamatan terhadap 

pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik 

menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan 

pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada 

peserta didik.  

“Belum sepenuhnya dilakukan” banyak pengetahuan 

prosedural yang guru sendiri belum tahu caranya 

13 Semua instrumen asesmen harus mengacu ke indikator 

KI-KD yang akan diukur dan instrumen harus adekuasi 

dengan kata kerja pada indikator KI-KD 

Indikator KI-KD tidak semua dituliskan atau dijabarkan dari 

KI-KD.  

14 Instrumen  asesmen untuk sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan dipandu oleh kata kerja di dalam indikator 

Diperoleh banyak instrumen sikap di dalam RPP tidak “in-

line” dengan sikap yang akan dicapai di dalam RPP  

Di dalam K-13 secara eksplisit dicantumkan tiga ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 

“tagihan” yang harus diwujudkan dalam hasil belajar. Selama ini sikap baru pada tataran “wacana”, dicapai 

sebagai nurturans effect., tidak ditagih di dalam dokumen kurikulum. Akibat dari keadaan tersebut, sikap 

seringkali terabaikan. Hasil penelitian yang dirilis Dikti, menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah diarahkan 

90% untuk mencapai hardskills  dan hanya 10% softskills,  sementara lapangan kerja menuntut sebaliknya, 80% 

softskills dan 20% hardskills. Pengalaman yang diberikan tidak selaras dengan yang diperlukan. 

2. Implementasi Penilaian 

 K-13 adalah kurikulum berbasis kompetensi, oleh karena itu keberhasilan pembelajaran ditentukan 

berdasarkan ketercapaian kompetensi. Pada KBK penilaian haruslah mengukur apa yang seharusnya diukur, 
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sesuai dengan tagihan yang dituntut di dalam rumusan tujuan (indikator). Oleh karena jenis dan macam tuntutan 

beragam, penilaian pada K-13 menggunakan penilaian otentik dengan multi strategi di samping test paper and 

pencil. Penerapan penilaian diarahkan untuk menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Informasi yang dikumpulkan tentang ketiga aspek tersebut diolah untuk dijadikan dasar pertimbangan membuat 

keputusan tentang kapasitas, gaya, dan peroleh belajar peserta didik.  

 Oleh karena penilaian yang diterapkan bersifat otentik, proses penilaian dilakukan pada berbagai 

kesempatan: sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, sesudah pembelajaran dan beberapa waktu setelah 

pembelajaran. Penilaian proses dilakukan dengan menggunakan instrumen seperti lembar pengamatan, angket, 

rekaman, catatan anekdot, refleksi. Penilaian hasil pembelajaran dapat dilakukan selama proses maupun setelah 

proses pembelajaran, dengan menggunakan: tes kinerja, tes tulis, tes lesan.  

 Hasil penilaian digunakan untuk membuat keputusan tentang keberhasilan peserta didik, kebijakan 

remedial, pengayaan, pelayanan konseling, atau keputusan lain sesuai hasil yang diperoleh.  

 Beberapa penyimpangan di dalam implementasi penilaian antara lain: (a) strategi asesmen yang 

digunakan tidak adekuasi dengan “tagihan” yang terdapat di dalam rumusan tujuan; (b) pengukuran hasil belajar 

yang seharusnya menggunakan tes seringkali menggunakan format nontes—sebagai contoh seringkali ada 

pertanyaan guru sebagai berikut: Apakah yang kalian ketahui tentang …”. Redaksi pertanyaan ini mengacu 

kenontes, sehingga seharusnya semua jawaban peserta didik benar, tetapi di dalam praktiknya guru menyalah 

jawaban siswa kalau ternyata tidak sesuai dengan “keinginan” guru.; (c) penilaian dilakukan guru menggunakan  

LKS sebagai instrumen. Seharusnya tidak boleh, karena LKS adalah bimbingan belajar, semua peserta didik harus 

menjawab benar pada saat akhir kegiatan menggunakan LKS, peserta didik yang tidak mampu, harus difasilitasi 

“meniru” temannya yang telah mengerjakan dengan benar; (d) penilaian sikap hanya dengan sekali pengamatan, 

langsung diberi skor 4, 3, 2, atau 1. Seharusnya skor merupakan rekapitulasi dari serangkaian pengamatan panjang 

terhadap kemunculan indikator sikap. Skor 4 seharusnya diberikan kepada peserta didik yang selalu memunculkan 

indikaotr sikap, 3 untuk peserta didik yang sering, 2 untuk peserta didik yang jarang, dan 1 untuk peserta didik 

yang tidak pernah memunculkan indikator sikap yang sedang diamati. (e) Soal-soal yang dilampirkan di dalam 

RPP seringkali tidak gayut dengan tujuan/indikator;  (f) indikator atau tujuan seringkali tidak mewakili KD., 

artinya ketika semua tujuan/indikator tercapai, KD belum tercapai. (g) Prinsip penilaian transparansi sering 

dilanggar, kisi-kisi ujian tidak diinformasikan kepada siswa. (h) ketika melakukan tes kinerja guru tidak membuat 

tugas kinerja, lembar pengamatan/lembar penilaian produk dan rubrik; (i) Prinsip bahwa penilaian bersifat 

mendidik, misalnya dengan mengurutkan butir soal dari yang paling udah ke yang paling sulit sering diabaikan; 

(j) balikan yang diberikan seringkali mengabaikan prinsip balikan, yaitu segera, spesifik, dan memberi jalan 

keluar; (k) belum semua guru mengembalikan pekerjaan/tugas/jawaban tes peserta didik. 

 

C. Faktor penentu Keberhasilan Implementasi 

 Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya terletak peraturan perundangan serta kebijakan 

pemerintah, tetapi juga pada pendidik: bagaimana interpretasi, pengetahuan, dan pemahaman mereka terhadap 

rancangan kurikulum yang diberlakukan dan kemampuan mereka untuk menerapkan praktik-praktik pedagogik 

mereka. Berikut ini dijabarkan beberapa aspek dominan yang memengaruhi implementasi, bahkan berpotensi 

menjadi penghambat. 

1. Proses sosialisasi. Keberhasilan implementasi K-13 sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

menyosialisasikan pesan K-13 kepada pelaku (guru) sangat penting. Keberhasilan sosialisasi ditentukan oleh 

kualitas dan keseragaman pemahaman yang dimiliki oleh instruktur atau fasilitator sosialisasi. Seringkali 

pemahaman di antara “mereka” tidak sama, sehingga pesan yang diterima oleh guru beragam. Keberagaman 

pemahaman itu boleh jadi karena strategi pelatihan yang mereka terima tidak kondusif, misalnya jumlah 

peserta yang terlalu banyak, metode yang digunakan ceramah, contoh tidak ada, visualisasi dan sebagainya 

tidak mendukung, bahasa yang digunakan tidak komunikatif dan sejumlah sebab lain.  

2. Strategi Pelatihan Guru. Implementasi K-13 sebenarnya merupakan keterampilan. Melatihkan 

keterampilan paling baik adalah lewat modeling. Model yang tahu betul bagaimana K-13 

diimplementasikan, memodelkan di depan sekelompok guru. (kelompok jangan terlalu besar), guru 

mengamati, kemudian kepada guru ditunjukkan RPP yang diinginkan K-13 yang relevan dengan penampilan 

saat modeling (Contoh yang benar),. Selanjutnya guru dibimbing model, melakukan workshop 

pengembangan RPP yang kemudian disimulasikan di bawah kontrol model. Strategi pelatihan ini didlakukan 

berjenjang dengan pengawasan yang ketat. Tidak massal dan asal cepat selesai.  

3. Guru: tidak dapat dipungkuri bahwa guru berperan sangat penting dan menentukan keberhasilan 

implementasi K-13. Hasil penelitian John Hattie (2004) yang dikutip  Supranata (2016) menyatakan bahwa 

guru berkontribusi 30%) dalam memengaruhi hasil belajar peserta didik. Pada kesempatan lain, penelitian 

yang juga dilakukan oleh John Hattie (2008) dari New Zealand dan beberapa peneliti lain di Amerika Serikat, 

dan Indonesia, menemukan bahwa faktor guru sangat dominan memengaruhi hasil belajar peserta didik 

(Tabel 3) 
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     Tabel 3 Hasil Penelitian Kontribusi Terhadap Keberhasilan peserta didik 

Peneliti Negara 
Kontribusi guru terhadap hasil 

belajar peserta didik 

John Hattie (2008) New Zealand 58,0% 

Mourshed, Chijioke & Barber 

(2010) 
Amerika Serikat 53,0% 

Pujiastuti, Raharjo dan Widodo 

(2012) 
Indonesia 54,5% 

Beberapa aspek dari guru yang memengaruhi implementasi K-13 antara lain adalah: persepsi, 

pemahaman, penguasaan guru terhadap aspek-aspek implementasi, keterampilan guru di dalam 

mengimplementasi pembelajaran yang dituntut oleh K-13, keterbukaan guru untuk menerima perubahan, 

kemauan guru untuk melakukan setiap perubahan. Semua dapat berfungsi mendukung implementasi atau 

bahkan sebaliknya hambatan di dalam implementasi. Contoh sederhana, penguasaan guru yang tidak cukup 

terhadap pendekatan pembelajaran yang dituntut, akan memengaruhi kualitas implementasi dan pada 

gilirannya akan memengaruhi peserta didik dan juga motivasi guru untuk melaksanakan implementasi.  

4. Dukungan Alat dan Fasilitas Belajar 

Dalam banyak hal keterbatasan sarana, khususnya media, alat-alat belajar dapat diatasi oleh guru yang 

kreatif. Tetapi ketersediaan peralatan yang terlalu minim seringkali menurunkan minat dan keinginan guru 

untuk  melakukan perubahan atau mencoba sesuatu yang baru. Keberadaan buku-buku yang diperlukan juga 

mendukung implementasi K-13. 

5. Komitmen 

Komitmen adalah kesediaan untuk berdedikasi dalam menyukseskan implementasi K-13. Komitmen semua 

pihak sangat diperlukan di dalam keberhasilan implementasi. Komitmen tidak bisa dipaksakan dan juga tidak 

bisa dilatih agar menjadi komit. Komitmen muncul sebagai bentuk kesadaran diri dan tanggungjawab. 

Komitmen muncul bila orang yang bersangkutan merasa terpanggil untuk melakukan dia merasa bahwa 

“kalau tidak dia siapa lagi yang akan melakukannya”  Komitmen politik (pemerintah) ditunjukkan dari 

adanya regulasi yang memungkin implementasi dilakukan, penyediaan sarana belajar; Komitmen guru 

ditunjukkan dari kemauan guru untuk meningkatkan kemampuan dirinya di dalam melakukan implementasi, 

kemauan dia belajar dan mau mengubah dirinya ke arah lebih baik. 

6. Ketersediaan Model Terintegrasi Penumbuhan Sikap, melatihkan keterampilan, dan Mengajarkan 

Pengetahuan  

Diperoleh bukti bahwa keengganan guru menerapkan K-13, karena tidak cukup banyak contoh bagaimana 

melakukan pembelajaran yang mengintegrasi ketiga hasil belajar di atas di dalam suatu aktivitas 

pembelajaran. Mengajar adalah keterampilan yang dipelajari lewat contoh dan pengamatan perilaku orang 

lain, sementara contoh yang diperlukan tidak cukup banyak tersedia. 

Dengan asumsi bahwa (a) 75% orang belajar melalui pengamatan, (b) sikap tidak bisa diajarkan, tetapi 

ditularkan lewat contoh dan modeling. Berikut ini ditawarkan alternatif pola integrasi yang boleh jadi dapat 

dijadikan contoh. 

Ide ini dimulai dari pembelajaran topik sains yang dilakukan terlebih dahulu dimulai dari masalah, kemudian 

masalah diselesaikan menggunakan metode ilmiah. Hasil penyelesaian masalah ini berupa jawaban terhadap 

masalah (konsep, prinsip, atau teori). Fenomena yang muncul saat belajar konsep dan prinsip menggunakan 

metode ilmiah terdapat fenomena IPA.  Fenomena ini selanjutnya dijadikan model atau analogi sikap, 

perilaku baik. Pembelajaran dilakukan melalui olah hati untuk memengaruhi “perasaan” siswa sehingga 

mereka menginternalisasi analogi yang mereka amati sehingga mengubah pengetahuan (knowing) menjadi 

menyentuh perasaan (feeling), untuk selanjutnya diharapkan akan muncul perbuatan (acting) (Gambar 1). 
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Kerangka berpikir model pemaknaan:  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur  Berpikir  Model Pemaknaan (Ibrahim, 2014) 

 

D. Penutup 

 Uraian di atas mencoba melakukan analisis mengenai rancangan sekaligus praktik implementasi K-13 

dan beberapa saran agar implementasi dapat dilakukan secara baik, semoga. 

 

 

       Surabaya, 25 September 2016 
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LITERASI SAINS 
 

Sri Rahayu 

Jurusan Kimia 

FMIPA Universitas Negeri Malang 

 sri.rahayu.fmipa@um.ac.id 

 

Pentingnya Literasi Sains  

Pentingnya literasi sains ditinjau dari perubahan revolusioner abad ke-21 dibidang genetika, nanosains, 

neurosains dan teknologi. Selain itu juga ditinjau dari permasalahan baru yang berkaitan dengan etika, moral dan 

isu-isu global seperti pemanasan global, pencemaran, dan krisis energi yang dapat menjadi ancaman. Literasi sains 

semakin diperlukan agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Trend dalam kebijakan pendidikan 

sains menekankan pentingnya literasi sains sebagai transferable outcome. Internationally, tujuan utamanya adalah 

agar siswa memiliki kemampuan dalam memahami  dan berpartisipasi dalam perdebatan sosial mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait sains dan teknologi. Fokus literasi sains adalah membangun pengetahuan 

siswa untuk  menggunakan konsep sains secara bermakna, berfikir kritis dan membuat keputusan yang seimbang 

dan memadai terhadap permasalahan-permasalahan yang relevan bagi kehidupan. Literasi sains penting bagi 

semua siswa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa tidak akan menjadi ilmuwan yang professional. 

 

Kharakteristik Orang Yang Berliterasi Sains  

 Mengetahui bahwa sains dalam konteks sosial memiliki dimensi politik, yuridis, etika dan kadang-

kadang interpretasi moral.  

 Menggunakan pengetahuan ilmiah yang cocok dalam mengambil keputusan tentang kehidupan dan 

masyarakat, membuat justufikasi, menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan. 

 Membedakan ilmu pengetahuan/sains dan sains semu (pseudo science) seperti astrologi, perdukunan, 

klenik, dan takhayul. 

 Mengenali sifat kumulatif ilmu sebagai "perbatasan yang tak berujung (endless frontier).” 

 Menyadari ilmuwan peneliti sebagai produsen ilmu pengetahuan danmasyarakat sebagai pengguna ilmu 

pengetahuan.  

 Menyadari bahwa konsep, hukum, dan teori-teori sains tidak bersifat kaku tapi pada dasarnya mereka 

tumbuh dan berkembang; apa yang diajarkan hari ini mungkin tidak memiliki arti yang sama besok.  

 Mengetahui bahwa masalah sains dalam konteks pribadi dan sosial mungkin memiliki lebih dari satu 

jawaban"benar", terutama masalah yang melibatkan etika, hukum, dan tindakan politik. 

 Memandang sains-masyarakat dan masalah personal-masyarakat sebagai hal yang membutuhkan sintesis 

pengetahuan dari berbagai bidang termasuk ilmu alam dan sosial. 

 Menyadari bahwa ada banyak hal yang belum diketahui dalam bidang sains dan penemuan yang paling 

signifikan mungkin akan diumumkan besok.  

 Menyadari bahwa masalah sains-masyarakat pada umumnya dapat dipecahkan secara kolaboratif bukan 

melalui tindakan sendiri saja. 

 Menyadari bahwa pemecahan segera  terhadap masalah sains-sosial dapat menyebabkan munculnya 

masalah-masalah baru yang terkait di kemudian hari. 

 

Cara Menilai Literasi Sains Siswa 

Asesmen/penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam 

menilai literasi sains. Menilai literasi sains selama masa sekolah hanya menunjukkan apakah benih-benih literasi 

ditemukan dalam pikiran siswa. Sedangkan literasi sains itu sendiri diperoleh sepanjang hayat. Tujuan penilaian 

literasi sains adalah untuk mengukur apakah pendidikan sains telah efektif dalam membangun sikap, nilai, 

keterampilan dasar, pengetahuan dan pemahaman sains.  

Dua program survei paling komprehensif yang bertujuan untuk menilai literasi sains adalah: 

 The Program for International Student Assessment (PISA) of the Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD, PISA, 2005):   Fokus pada ‘practical knowledge in action’ 

seperti mengenal pertanyaan ilmiah,  mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, mengevaluasi 

kesimpulan secara kritis, mengkomunikasikan ide-ide ilmiah.  

 Trends in Mathematics and Science Studies (TIMSS) (NCES, 2006):  Fokus pada mengingat kembali 

pengetahuan yang sudah diajarkan. 

PISA Model of Scientific Literacy meliputi beberapa aspek, antara lain: 
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1. Aspek proses sains, yang meliputi hakekat sains (nature of science/NOS), prosedur sains, serta 

kekuatan dan keterbatasan sains serta proses kognitif misalnya, penalaran induktif/deduktif, 

berfikir kritis,dsb. 

2. Aspek konten/ pengetahuan sains, yang meliputi Kimia, Fisika, Biologi, dsb.  

3. Aspek konteks, yang meliputi isu-isu kontemporer  

4. Aspek Sikap terhadap Sains 

Levels of Scientific Literacy (Bybee, 1997)  

1. Scientific illiteracy:  Siswa yang tidak dapat mengaitkan atau merespon pertanyaan-pertanyaan sains. 

Mereka tidak memiliki kosakata, konsep, konteks, atau kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi 

pertanyaan yang ilmiah.  

2. Nominal scientific literacy : Siswa mengenal kosakata atau isu-isu terkait sains tetapi tidak dapat 

menjelaskan secara bermakna. Pada tingkat ini, siswa hanya bisa menghafal nama konsep dan istilah tapi 

tidak bisa mendefinisikannya secara bermakna. Mereka memiliki miskonsepsi (Uno & Bybee, 1994). 

3. Functional scientific literacy:  Siswa dapat  mendefinisikan konsep dengan benar melalui hafalan, 

namun pemahaman mereka tentang konsep tersebut masih terbatas. Jika dikaitkan dengan taxonomi 

Bloom, level ini tergolong pengetahuan (C1) (Koballa, Kemp, & Evans, 1997).  

4. Conceptual scientific literacy: Siswa memahami konsep-konsep ilmiah secara konseptual dan hubungan 

antar konsep serta kebiasaan berfikir ilmiah, kemampuan prosedural dan pemahaman tentang proses 

inkuiri ilmiah. Menurut Shwartz, and Treagust (2013) conceptual scientific literacy memerlukan 

kegiatan mengintegrasikan dan mengatur informasi bukan hanya menghafal pengetahuan. 

5. Multi-dimensional scientific literacy: Siswa memerlukan pemahaman konsep-konsep sains dan 

teknologi dari sudut pandang filosofis dan historis dan menghubungkannya dengan masyarakat dan 

kehidupan sehari-hari. Mereka membuat hubungan dalam disiplin ilmu itu sendiri dan hubungan antara 

bidang ilmu pengetauan/sains, teknologi dan isu-isu menantang yang lebih luas yang ada dalam 

masyarakat. Koballa et al. (1997), menyebutnya sebagai level “true” scientific literacy.  

 

Kemampuan Literasi Sains Siswa di Indonesia (usia 15 tahun)   

 The OECD definition in the 1999 Programme for International Student Assessment (PISA):  

“scientific literacy is the capacity to use scientific knowledge, to identify questions and to draw evidence-based 

conclusions in order to understand and make decisions about the natural world and the changes made to it through 

human activity”  

 Literasi sains akan berkaitan dengan berfikir krtis yang merupakan bagian dari Higher Order Thinking 

Skills (HOTS)  
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Berikut ini adalah hasil studi kemampuan literasi sains siswa di indonesia (usia 15 tahun),   
Tahun Ranking Jumlah Negara Yang Berpartisipasi 

2000 39 41 

2003 38 40 

2006 50 57 

2009 57 63 

2012 64 65 

    Sumber: OECD Family Database, 2015). 

Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi dari hasil PISA:  yang kita 

ajarkan di sekolah berbeda dengan tuntutan zaman. Kurikulum sains yang ada saat ini dikritik oleh banyak 

pihak kurang peka dan kurang tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, 

nasional maupun internasional. 

 

Kurikulum Nasional 

The term curriculum refers to the lessons and academic content taught in a school or curriculum is often 

defined as the courses offered by a school, in a specific course or program, but it is rarely used in such a general 

sense in schools.   

Depending on how broadly educators define or employ the term, curriculum typically refers to the 

knowledge and skills students are expected to learn, which includes the learning standards or learning 

objectives they are expected to meet; the units and lessons that teachers teach; the assignments and projects given 

to students; the books, materials, videos, presentations, and readings used in a course; and the tests, assessments, 

and other methods used to evaluate student learning.  

An individual teacher’s curriculum, for example, would be the specific learning standards, lessons, 

assignments, and materials used to organize and teach a particular course. 

 

Peran Kurikulum Nasional Dalam Mengembangkan Literasi Sains Anak Indonesia 

Komponen yang perlu dikuatkan dalam Kurikulum Nasional. 

A. What Do People KNOW  

1. Pengetahuan materi (Misalnya, IPA).  

2. Pengetahuan tentang epistemologi sains (Nature of Science/NOS) 

 

B. What Can People DO  

1. Ketrampilan Belajar (misal, metakognisi).  

2. Ketrampilan Berkomunikasi (misal, argumentasi)    

3. Ketrampilan Bersosialisasi(misal, kerja tim) 

4. Ketrampilan Prosedural (misal, melakukan eksperimen) 

5. Ketrampilan Berfikir (misal, berfikir kritis, berfikir tingkat tinggi (HOTS))  

 

C. What Do People Value 

1. Kemampuan Beretika/Bermoral/karakter  

 

D. Learning Context  

1. Konteks dunia nyata (misal, isu-isu terkini, sejarah..)  

2. Konteks ilmuwan melakukan aktivitas inkuiri.  

3. Dll.  
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Abstrak 

 

Pada abad ekonomi berbasis pengetahuan yang dikendalikan oleh sains dan teknologi, tujuan 

pendidikan sains selain menyiapkan calon profesional bidang sains dan teknologi adalah 

menumbuhkan literasi sains abad 21  bagi semua warga negara. Dalam konteks ini guru IPA 

(sains) memiliki posisi sentral. Pendidikan guru IPA bertanggungjawab dalam penyediaan guru 

yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, serta  mampu 

memecahkan masalah pendidikan sains di kelas. Perubahan kurikulum di pendidikan guru 

diarahkan pada menumbuhkan kompetensi guru membelajarkan konten sains baru menggunakan 

pedagogi  dan teknologi abad 21. Pendidikan guru IPA menjadi model bagi terselenggaranya 

pendidikan yang menumbuhkan kecakapan hidup abad 21 dengan kultur akademik yang 

memberdayakan.  

 

Kata-kata kunci: guru IPA, literasi sains, kompetensi guru, kecakapan hidup abad 21 

 

Dalam abad ekonomi berbasis pengetahuan, masalah pendidikan sains telah berkembang menjadi 

masalah negara. Pendidikan sains telah menjadi isu politik di banyak negara maju. Melihat pentingnya pendidikan 

sains, seorang Perdana Menteri Inggris bahkan sampai mengkawatirkan posisi pendidikan di negaranya yang 

dalam tes PISA  2000 turun ke nomor 14 dari seluruh nega yang disurvei (DfE, 2010).  

Indonesia dalam survei PISA 2012 berada pada posisi ranking 64 dari 65 negara. Untuk meningkatkan 

literasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). GLS adalah 

upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, pesertadidik, orang tua/wali murid) dan 

masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). 

Diharapkan  gerakan literasi ini jangan hanya dimaknai sebagai gerakan membaca tetapi gerakan menumbuhkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui membaca. Semoga gerakan ini tidak hanya seremonial belaka, tetapi 

diharapkan dapat dijalankan dengan pemaknaan yang benar sebagai upaya menumbuhkan literasi termasuk literasi 

sains (scientific literacy) bagi generasi masa depan. 

Abad 21 adalah abad ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi yang dikendalikan oleh kemajuan 

teknologi dan sains (Liliana & Florina, 2015). Dalam dunia yang dipenuhi dengan produk-produk scientific 

inquiry, literasi saintifik (scientific literacy) menjadi suatu keharusan bagi setiap orang (Glynn & Muth, 1994). 

Setiap orang perlu menggunakan kecakapan ilmiah untuk mengambil keputusan yang dihadapinya setiap hari. 

Setiap orang perlu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara cerdas berkenaan dengan 

isu-isu penting yang melibatkan IPTEK. Oleh karena itu, pendidikan literasi saintifik penting semua orang.  

Dalam abad informasi dan abad pengetahuan ini tuntutan penguasaan literasi saintifik juga meningkat di 

tempat kerja. Semakin banyak pekerjaan yang menuntut keterampilan-keterampilan tingkat tinggi, memerlukan 

orang-orang yang mampu belajar, bernalar, berpikir kreatif, membuat keputusan, dan memecahkan masalah 

berkaitan dengan isu-isu global yang (Liu, 2009). Pemahaman IPA, baik isi, sikap, dan prosesnya berkontribusi 

secara penting  berkenaan dengan keterampilan-keterampilan tersebut.  

Terwujudnya masyarakat berliterasi saintifik adalah salah satu tujuan utama pendidikan sains (Norris & 

Philips, 2003). Pada tahun 2002, PBB mendeklarasikan 2003—2012 sebagai “The United Nations Literacy 

Decade”.  Resolution 56/116 ini menempatkan literasi sebagai jantung dari pendidikan sepanjang hayat (Unesco, 

2006). Berbagai upaya reformasi pendidikan sains telah banyak dilakukan di berbagai negara dalam 

mengembangkan literasi sains. Di Indonesia permasalahan literasi sains sudah mulai menjadi fokus dalam 

pendidikan. Meskipun, pembelajaran sains masih difokuskan pada penguasaan konsep dan keterampilan proses 

sains dasar. Penguasaan konsep sains tidak cukup bagi generasi saat ini, mereka harus mengharmonisasi 

penguasaan konsep sains dengan perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, kasus sosial, dan kualitas 

hidup (Hurd, 1998). Oleh sebab itu perlu dilakukan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan literasi saintifik. 

Pendidikan sains ditujukan untuk menumbuhkan scientific and technological literacy, sehingga pembelajaran di 

sekolah harus digerakkan dari pengajaran yang menumbuhkan motivasi dan kebutuhan siswa untuk belajar sains 

sebagai subjek ke dalam pembelajaran sains yang berfokus pada masyarakat dan isu-isu sosio-sains (Holbrook & 

Rannikmae, 2007).  
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Guru IPA memiliki peran sentral dalam mempromosikan pendidikan literasi sains. Wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan agenda nasional, tentunya menjadi program yang tepat bagi upaya 

menumbuhkan literasi sains. Oleh sebab itu reformasi pendidikan sains dilakukan di level sekolah maupun di level 

prodi IPA sebagai penyediaan guru IPA.  

 

Arah Baru Pendidikan Sains dan Pendidikan Guru Sains 

Dalam abad ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, institusi pendidikan menyadari kebutuhan 

untuk re-orientasi tujuan dan proses belajar mengajar.  Kebijakan ini bertujuan untuk menggunakan pendidikan 

sebagai sarana untuk mengembangkan siswa menjadi “pemikir kreatif”, “pebelajar seumur hidup” dan “pemimpin 

perubahan”. Dua gerakan yang menjadi fokus dari kebijakan tersebut adalah perubahan proses belajar-mengaar 

yaitu “teach less, learn more” dan “innovation and enterprise”. Inisiatif kunci dari reorientasi tersebut adalah 

menekankan penggunaan pendekatan pengajaran yang inovatif untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran (Lim 

& Pyvis, 2012).  

Reorientasi tujuan dan proses belajar-mengajar sains dilandasi pada pentingnya  mendidik siswa agar 

dapat mempersiapkan diri untuk sukses hidup di abad 21. Di masa depan, siswa akan hidup sebagai orang dewasa 

yang banyak tugas (multitasking), banyak aspek (multifaceted), dikendalikan oleh teknologi (technology driven), 

sangat beragam (diverse), dan dinamis (vibrant). Oleh sebab itu pembelajaran hendaknya membelajarkan siswa 

untuk hidup di abad informasi; memberdayakan siswa agar dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

yang telah dimilikinya dengan menggunakan teknologi masa kini untuk menemukan hal-hal baru di masa yang 

akan datang; menyiapkan siswa agar dapat berpikir untuk dirinya sendiri, membuat keputusan yang tepat, 

mengembangkan keahlian, dan terus menerus belajar sepanjang hayat. Keunggulan masyarakat, kualitas 

kehidupan sehari-hari, kehidupan ekonomi, dan kemampuan berkompetisi dalam bisnis bergantung pada 

penyiapan warga negara dan angkatan kerja untuk hidup di abad digital. 

Pendidikan diharapkan mendidik siswa untuk menjadi manusia literat yang merupakan kompetensi yang 

digunakan di tempat kerja pada abad 21. Menurut NCREL dan Metiri Group (2003) kompetensi literat yang 

dimiliki oleh generasi abad 21 meliputi keterampilan akademik, keterampilan berpikir, bernalar, bekerjasama, dan 

ketangkasan memanfaatkan teknologi. Partnership for 21st Century Skills merumuskan keterampilan abad 21 

menjadi tiga keterampilan umum, yaitu  1) keterampilan terkait informasi dan komunikasi; 2) keterampilan 

berpikir dan memecahkan masalah; dan 3) keterampilan interpersonal dan keterampilan mengatur diri sendiri. 

Dalam referensi lain Partnership for 21st Century Skill bekerjasama dengan The National Science Teachers 

Association (NSTA) menjelaskan keterampilan abad 21 yang perlu perlu dibelajarkan kepada siswa dalam konteks 

pendidikan sains. Keterampilan tersebut adalah kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah, 

serta kemampuan literasi yaitu berkomunikasi, berkolaborasi, literat terhadap informasi, literat terhadap media, 

literat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, fleksibel dan adaptif, inisiatif dan mampu mengarahkan diri, 

memiliki keterampilan sosial lintas budaya, produktif dan akuntabel, serta sikap kepemimpinan dan 

tanggungjawab.  

Pada saat ini kebutuhan akan profesional bidang sains dan teknologi mengalami peningkatan (Mikser, 

Reiska, & Rohtla, 2008). Hal ini menggembirakan bagi Indonesia karena jumlah siswa yang tertarik masuk ke 

bidang IPA masih tinggi, berbeda dengan di Eropa dan Amerika yang justru mengalami penurunan. Tujuan 

penting pendidikan sains di sekolah-sekolah ada dua. Pertama, pendidikan sains bertujuan untuk mendidik dan 

memotivasi siswa untuk berkarir sebagai ilmuwan maupun expert di bidang IPTEK. Kedua, pendidikan sains 

bertujuan menyiapkan semua anak agar memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka 

serta menyiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang peka terhadap informasi, mampu menjalankan secara 

efektif dan membuat keputusan tentang isu-isu sains yang mempengaruhi kehidupan manusia.  Tujuan kedua ini 

adalah menumbuhkan literasi saintifik bagi semua (science education to prepare scientifically literate for all). 

Oleh sebab itu jika kita berkomitmen untuk visi pengetahuan abad ke-21 dan keterampilan literasi saintifik untuk 

semua, sangat penting bagi pendidik untuk menguasai kompetensi yang memastikan hasil belajar yang positif 

bagi siswa (Education & Skills, 2010) meliputi: 

• Menyelaraskan konten dan pedagogi dengan teknologi masa kini dan mengembangkan kemampuan kreatif 

menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan belajar;  

• Menyelaraskan pembelajaran dengan standar pengetahuan dan keterampilan abad 21; 

• Menyeimbangkan strategi pengajaran langsung dengan pengajaran berorientasi proyek, 

• Menggunakan berbagai strategi penilaian untuk mengevaluasi kinerja siswa (termasuk penilaian 

formatif/assessment for learning, portofolio, sumatif); 

• Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar;  

• Bertindak sebagai mentor dan peer coach dengan sesama pendidik; 

• Menggunakan berbagai strategi untuk melayani siswa yang beragam dan menciptakan lingkungan yang 

mendukung diferentiated learning; 

• Menjadi pebelajar sepanjang hayat. 
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Mengajar bukan menyampaikan (ceramah), karena belajar bukan mendengar dan mencatat. Program 

studi IPA memiliki tugas menyiapkan guru IPA yang baik. Belajar bagaimana mengajar lebih dari sekedar 

kumpulan aktivitas yang digunakan di kelas. Guru yang ideal memahami bagaimana siswa belajar dan 

mengendalikan semua faktor yang berdampak pada kualitas siswa, sebagai dasar pada pemahaman, pemilihan, 

dan penetapan pendekatan untuk menumbuhkan belajar. 

Dengan paradigma pendidikan baru, pendekatan pengajaran tradisional seperti “cermah, drill, latihan 

soal”, “satu metode mengajar untuk semua siswa”,  “hanya ada satu jawaban dan cara yang benar” harus 

dihentikan di sekolah-sekolah (Lim & Pyvis, 2012). Pendekatan ini  digantikan oleh pendekatan pedagogis 

progresif, seperti pembelajaran kolaboratif dan “diferentiated teching”, serta penggunaan ICT dalam proses 

belajar mengajar. Selain itu, konten sains baru juga diperkenalkan ke dalam kurikulum sains. 

 

Reorientasi Kurikulum dan Pengajaran di Prodi IPA 

 

“If teachers are more learner-centered, their students are more likely to take 

deep approaches to learning—those associated with students understanding, 

retaining, and being able to apply what they have learned” (Maryellen 

Weimer). 

 

Kalimat di atas menunjukkan bahwa kedalaman dan keluasan siswa belajar tergantung bagaimana guru mengajar. 

Kurikulum di prodi IPA menjadi penting untuk disesuaikan dengan kebutuhan pebelajar abad 21, utamanya 

kebutuhan siswa dan mahasiswa calon guru.  Kurikulum ini akan menjadi kerangka kerja yang mempengaruhi 

proses pembelajaran, dan proses pembelajaran mengarahkan siswa belajar yang berdampak pada kualitas lulusan. 

Pendidikan saat ini tidak cukup hanya memberikan pengetahuan yang kemudian disimpan dan digunakan di masa 

depan, pendidikan harus membantu siswa belajar sehingga mereka mampu mengelola tuntutan perubahan 

teknologi, informasi, pekerjaan, dan kondisi sosial (Barron & Chen, 2008).  

Guru adalah profesi yang khas yang berkaitan dengan fasilitasi proses belajar. Kesalahan dari satu orang 

guru berdampak luas dan lintas generasi, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) ada empat masalah penting dalam menyiapkan guru masa depan 

yaitu, 1) perekrutan, 2) infrastruktur, 3) SDM di pendidikan tinggi, dan 4) proses pendidikan. Dalam paper ini 

hanya akan dibahas masalah proses pendidikan di pendidikan tinggi. 

Undang-undang Guru dan Dosen telah menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) UU Guru dan 

Dosen bahwa kompetensi yang harus dikuasai guru adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Hal ini mensyaratkan guru harus mengikuti program profesi 

agar menjadi guru profesional. Namun, jika mengikuti pendapat (Naumescu, 2008) yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah seperangkat kapasitas terorganisir (kegiatan) untuk memecahkan masalah. Definisi ini 

memperlihatkan bahwa guru yang kompeten adalah guru yang mampu memecahkan masalah. Definisi ini juga 

memperlihatkan bahwa kompetensi guru tidak hanya diperoleh dari pendidikan profesi tetapi diperoleh dari 

pengalaman.  

Dalam KKNI (Peraturan Presiden No. 8/2012) kemampuan memecahkan masalah merupakan capaian 

pembelajaran Level 7 (Profesi) yaitu dijelaskan bahwa “lulusan mampu  memecahkan  permasalahan  ilmu  

pengetahuan,  teknologi, dan/atau  seni  di  dalam  bidang  keilmuannya  melalui  pendekatan monodisipliner”. 

Kemampuan memecahkan masalah ini merupakan kemampuan yang lebih tinggi  dengan level 6 (Level Sarjana) 

yaitu “Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep  teoritis  bagian  khusus  

dalam  bidang  pengetahuan  tersebut  secara mendalam,  serta  mampu  memformulasikan  penyelesaian  masalah 

prosedural.” Dengan adanya KKNI ini akan diubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata pada 

ijazah tetapi didasarkan pada pengakuan terhadap hasil pendidikan dan pengalaman seseorang secara luas yang 

akuntabel dan transparan.  

Pendidikan tinggi LPTK, sebagai pendidikan tinggi yang mengemban misi untuk menghasilkan calon 

pendidik yang unggul, yaitu pendidik yang dapat melaksanakan tugas  pembelajaran dan pendidikan yang ditandai 

dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan atau active learning in 

school (ALIS), harus disiapkan melalui satu sistem pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan calon pendidik 

di LPTK harus dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip active learning in higher education (ALIHE) 

atau student-centered learning (SCL).  

Untuk dapat menghasilkan calon guru yang bermutu, harus ada pendidikan untuk pendidik yang 

bermutu. Tentunya LPTK-nya juga harus bermutu. Pembelajaran di LPTK harus dilandasi pemikiran trickle down 

effect, yaitu prinsip mendidik dengan ikutan dampak yang tersebarluaskan. Dosen LPTK adalah model bagi 

mahasiswa sebagai calon pendidik. Oleh karena itu, tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa dosen LPTK di samping 

harus unggul dalam penguasaan materi, tetapi juga harus unggul dalam pedagogik, yang disertai dengan 
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kemampuan menggunakan teknologi informasi. Dengan menerapkan pola pembelajaran aktif LPTK, akan 

dihasilkan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.  

Dalam Teacher Education Summit, 14-16 Desember 2011 dihasilkan 9 rekomendasi sebagai upaya 

penyediaan guru yang bermutu. Dua diantaranya berkaitan dengan proses pendidikan di LPTK, yaitu (1) 

pendidikan guru di LPTK diselenggarakan berdasarkan sistem pembelajaran inovatif yang mencakup sistem 

transaksional pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan fasilitas bersama serta sistem asesmen yang andal; 

(2) perlu standardisasi mutu penyelenggaraan pendidikan guru yang ditandai dengan adanya kultur akademik yang 

memberdayakan. 

 Pada dasarnya mengajar adalah memecahkan masalah, sehingga seorang guru harus dapat 

mengidentifikasi masalah di kelas dan memecahkannya termasuk mengambil keputusan. Guru harus memahami 

pengembangan pengetahuan profesional tentang mengajar dan meningkatkan praktik mengajarnya melalui 

refleksi (reflection on practice) terhadap pengalaman dan pandangan guru lain.  Hal ini meliputi berpikir tentang 

mengajar dan belajar dari berbagai perspektif untuk mengembangkan pemahaman mengajar dan situasi belajar 

yang mendalam (Loughran, Berry, & Mulhall, n.d.). Pendidikan guru perlu mengembangkan kultur akademik 

berupa proses refleksi dan pemecahan masalah menjadi sarana yang dilakukan untuk menumbuhkan kompetensi 

para calon guru di LPTK, misalnya melalui lesson study.  

Pendidikan guru juga dikaitkan dengan pertanyaan “what science education is needed by young people 

today?”, Menurut NSTA (2009), Prime Minister’s Science Advisory Committee–New Zealand (2011), dan   

European Science Education, 2015, pendidikan sains bertujuan: 

1. Menyiapkan siswa untuk berkarir di bidang sains dan teknologi (pre-professional training).  

2. Melengkapi siswa dengan pengetahuan praktis tentang bagaimana alam dan benda-benda bekerja (utilitarian 

purpose) 

3. Membangun literasi sains siswa agar menjadi orang yang melek informasi dan berpartisipasi dalam 

memahami, menjelaskan, dan memecahkan isu sains  (democratic/citizenship purpose).  

4. Mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir ilmiah dan pengusaan pengetahuan sains sebagai bagian 

dalam pembudayaan intelektual (cultural/intellectual purpose).  

Tujuan pendidikan IPA ini agar dipahami oleh pendidikan guru dan dipraktikkan di LPTK sehingga kelak ketika 

mereka menjadi guru mereka mampu mempraktikkannya di kelas.  

Bagi para pemangku kepentingan pendidikan guru, cara berpikir bahwa agar guru mampu mengajar 

dengan baik harus meningkatkan konten pengetahuan,  adalah keliru dan harus diubah (Naumescu, 2008). 

Pengajaran yang baik tergantung pada banyak faktor, dan proses merupakan faktor utama (Armbruster, Patel, 

Johnson, & Weiss, 2009). Apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita mengajarkannya terkait erat dan bergantung 

satu sama lain. Lebih lanjut Naumescu (2008) dan NSTA (2009) menjelaskan bahwa guru harus menguasai 

keterampilan mengajar praktis: 

1. Terbiasa menggunakan ide-ide sains; 

2. Menyajikan kurikulum dalam perpektif internasional; 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu siswa dan menghargai kultur yang berbeda;  

4. Memiliki pengetahuan tentang kapabilitas saintifik siswa (sesuai dengan perkembangan usia);  

5. Memiliki pengetahuan tentang asesmen yang bermakna; 

6. Mampu mengintegrasikan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat dalam perspektif global;  

7. Mengetahui dan manganalisis isu-isu dalam kehidupan saat ini; 

8. Terbuka terhadap penyelidikan dan inovasi; 

9. Dapat mengadaptasikan kurikulum sains terhadap beragam kepentingan dan bakat siswa.  

Berbagai penelitian telah memverifikasi temuan bahwa metode bekerja pada kondisi tertentu, jika 

penelitian itu valid temuannya dapat diaplikasikan pada guru-guru tertentu – tetapi tidak pada semua guru 

(Weimer, tanpa tahun). Kadang-kadang metode mengajar yang baik, tidak selalu disenangi siswa. Hasil penelitian 

di menunjukkan bahwa metode yang paling disukai hampir semua siswa adalah lecture method atau ceramah, 

alasannya guru telah menyediakan semua pengetahuan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, waktunya 

efisien, siswa dengan penuh perhatian mendengarkan dan mencatat (Sajjad, 2011).  

“What makes great teaching?” (Coe, Aloisi, Higgins, & Major, 2014) memberikan jawaban bahwa great 

teaching atau efffective teaching adalah pengajaran yang efektif meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa 

menggunakan indikator yang penting untuk kesuksesannya di masa depan.  Variabel yang berpengaruh terhadap 

pengajaran yang efektif secara berturut-turut adalah:  

1. Pedagogical content knowledge (Strong evidence of impact on student outcomes) 

2. Quality of instruction (Strong evidence of impact on student outcomes) 

3. Classroom climate (Moderate evidence of impact on student outcomes) 

4. Classroom management (Moderate evidence of impact on student outcomes) 

5. Teacher beliefs (Some evidence of impact on student outcomes) 

6. Professional behaviours (Some evidence of impact on student outcomes).  
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Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kurikulum baru yang mendukung pedagogi yang 

progresif, guru harus mahir dalam tiga bidang kompetensi profesional: subject matter content knowledge; 

pedagogical knowledge; and pedagogical content knowledge (Chen, 2008). Ketiga macam kompetensi tersebut 

saling berkaitan satu sama lain, agar guru yang memiliki konten pedagogi yang baik guru tersebut harus memiliki  

pengetahuan konten yang baik dan dan dapat memahami kesulitan belajar yang berhubungan dengan subjek yang 

mungkin dihadapi siswa. Guru sains yang kuat pada subjek akan mampu memilih konten yang lebih efektif dalam 

mempromosikan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi melalui  "mengajukan pertanyaan kognitif  yang 

menantang" dan "mereduksi miskonsepsi." Sebaliknya, Guru yang kurang pengetahuan kontennya, pengetahuan 

pedagogis dan pengetahuan konten pedagogi tidak akan dapat mempromosikan pembelajaran aktif di kelas dan 

guru ini cenderung mengajar dengan hanya pengulangan dan menghafal (Johnston & htee, 2006). Telah diketahui 

bahwa pemerolehan pengetahuan baru untuk mengajar sains yang inovatif tergantung pada faktor-faktor personal 

dan kelembagaan (Davis, 2003). Karena itu, akuisisi pedagogical content knowledge untuk pendidikan yang 

bermutu menjadi tugas lembaga pendidikan guru.  

 

Tantangan Menumbuhkan Kompetensi Pebelajar Abad 21 Melalui SCL 

Pembelajaran di kelas membelajarkan mahasiswa pada hal-hal yang authentik (Lombardi & Oblinger, 

2007). Guru menghadapi tantangan dalam mempromosikan pembelajaran aktif semua siswa. Namun, kadang-

kadang ada resistensi siswa terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti dilaporkan oleh (Sajjad, 

2011) bahwa siswa umumnya lebih memilih guru yang menyediakan mereka dengan fakta-fakta dan pengetahuan 

dan solusi untuk masalah karena mereka percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh langsung dari guru adalah 

'lebih dapat dipercaya' daripada pengetahuan yang dipelajari melalui 'kerja sama' dengan sesama teman sekelas 

mereka. Selain itu, siswa terbiasa belajar hafalan sering tidak menghargai dan memahami upaya guru dalam 

mempromosikan penyelidikan aktif di kelas (Lim & Pyvis, 2012). Bisa jadi kasus ini tidak hanya terjadi di sekolah 

tetapi juga di program pendidikan guru sains. Perlu diupayakan lingkungan yang aman, mendukung, dan nyaman 

untuk berlangsungnya pendekatan pembelajaran berpusat pada pebelajar (Students-centered learning). Student-

centered learning [SCL] adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai variabel utama yang 

menentukan konten, aktivitas, bahan-bahan dan kecepatan belajar. Model pengajaran ini menempatkan siswa 

(learner) sebagai pusat proses belajar.  Instruktur (dosen, guru) memberi kesempatan siswa untuk belajar secara 

mandiri dan efektif. Belajar mandiri harus dibedakan dengan belajar sendirian. Belajar mandiri adalah belajar 

yang digerakkan dari diri sendiri, baik ide, motivasi, dan tujuan; dan melibatkan proses kolaborasi dengan guru 

atau pebelajara lain (Mckendry & Boyd, 2012).  

Pendekatan SCL di sekolah maupun pendidikan guru mengganti model perkuliahan tradisional dengan 

pengalaman berpikir aktif, pemberian tugas berupa masalah yang open-ended yang memerlukan berpikir kritis 

dan kreatif yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan membaca buku teks, termasuk simulasi dan role playing, 

dan pembelajaran kooperatif (team-based learning). Implementasi SCL dapat menggerakkan motivasi belajar, 

memperkuat retensi pengetahuan, pemahaman yang mendalam, dan menumbuhkan sikap positif terhadap sains 

(Froyd & Simpson, 2000).  

Belajar adalah pengalaman multi-dimensi, orang dewasa mendapatkan pengalaman selama bekerja dan 

pengembangan profesinya sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bekerjanya (Mcewan & Jasinski, 2006). 

Konsep inilah yang perlu dikembangkan di Prodi IPA, pembelajaran berbasis pada kecakapan hidup dan 

memberikan pengalaman belajar dalam berbagai aspek dalam diri manusia, baik mengembangkan hard skill 

maupun soft skill. Pembelajaran memanfaatkan berbagai sumber belajar yang membuka peluang untuk 

mengembangkan kemampuan dan potensi pebelajar.  

 

Kesimpulan 

Tujuan pendidikan sains adalah menyiapkan calon profesional bidang sains dan teknologi dan  

menumbuhkan literasi sains abad 21  bagi semua warga negara. Pendidikan guru IPA bertanggungjawab dalam 

penyiapan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, serta  mampu 

memecahkan masalah pendidikan sains di kelas dalam konteks pendidikan sains abad 21. Perubahan kurikulum 

di pendidikan guru diarahkan pada menumbuhkan kompetensi guru membelajarkan konten sains baru 

menggunakan pedagogi  dan teknologi abad 21. Inti proses pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi adalah 

interaksi mengajar-belajar yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan guru IPA menjadi model bagi 

terselenggaranya pendidikan yang menumbuhkan kecakapan hidup abad 21 dengan kultur akademik yang 

memberdayakan.  

 

Referensi 

Armbruster, P., Patel, M., Johnson, E., & Weiss, M. (2009). Active Learning and Student-centered Pedagogy 

Imporve Student Attitdues and Performance in Introductory Biology. Life Sciences Education, 8, 203–213. 

http://doi.org/10.1187/cbe.09 

Barron, B., & Chen, M. (2008). Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

31 

 

cooperative learning. Powerful Learning: What We Know About Teaching for Understanding, 11–70. 

http://doi.org/10.1207/S1532799XSSR0501 

Coe, R., Aloisi, C., Higgins, S., & Major, L. E. (2014). What makes great teaching ? Review of the underpinning 

research, (October), 57. Retrieved from http://www.suttontrust. com/researcharchive/great-teaching/ 

DfE. (2010). The Importance of Teaching: The Schools White Paper 2010. The American Biology Teacher (Vol. 

68). http://doi.org/10.1662/0002-7685(2006)68[197:TIOTTN] 2.0.CO;2 

Education, T., & Skills, C. (2010). 21ST CENTURY KNOWLEDGE AND, (September). 

Froyd, J., & Simpson, N. (2000). Student-Centered Learning Addressing Faculty Questions about Student- 

centered Learning What is meant by Student-centered Learning (SCL)? 

Glynn, S. M., & Muth, K. D. (1994). Reading and Writing to Learn Science: Achieving Scientific Literacy. 

Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 1057–1073. http://doi.org/10.1002/tea.3660310915 

Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2007). The Nature of Science Education for Enhancing Scientific Literacy. 

International Journal of Science Education, 29(11), 1347–1362. 

http://doi.org/10.1080/09500690601007549 

Hurd, P. D. (1998). Scientific Literacy : New Minds for a Changing World. Science Education, 82(3), 407–416. 

http://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199806)82:3<407::AID-SCE6>3.3.CO;2-Q 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Menyiapkan Guru Masa Depan.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Liliana, D., & Florina, P. S. (2015). Education, Knowledge and Innovation from a Mechatronics Perspective. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 203, 205–209. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.283 

Lim, P., & Pyvis, D. (2012). How Singapore junior college science teachers address curriculum reforms : A theory, 

22(2), 127–148. 

Liu, X. (2009). Beyond science literacy: Science and the public. International Journal of Environmental and 

Science Education, 4(3), 301–311. 

Lombardi, B. M. M., & Oblinger, D. G. (2007). Authentic Learning for the 21st Century : An Overview. Learning, 

1, 1–7. Retrieved from http://alicechristie.org/classes/ 530/EduCause.pdf 

Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (n.d.). Understanding and Developing Science Teachers ’ Pedagogical 

Content Knowledge. 

Mcewan, M., & Jasinski, M. (2006). Life Based Learning In attendance. 

Mckendry, S., & Boyd, V. (2012). Defining the “ Independent Learner ” in UK Higher Education: Staff and 

Students’ Understanding of the Concept. International Journal of Teaching and Learning in Higher 

Education, 24(2), 209–220. Retrieved from http://www.isetl.org/ijtlhe/ 

Mikser, R., Reiska, P., & Rohtla, K. (2008). Science teachers’ interpretations about inter-disciplinary teaching. 

Naumescu, A. K. (2008). Science Teacher Competencies In A Knowledged Based Society, 1(1). 

NSTA. (200). NSTA Position Statement. International Science Education and the National Science Teachers 

Association.  

Sajjad, S. (2011). Effective teaching methods at higher education level. Effective Teaching Methods At Higher 

Education Level, 1–16. Retrieved from http://class. 

web.nthu.edu.tw/ezfiles/669/1669/img/1381/1.Effectiveteachingmethodsathighereducationlevel.pdf 

Unesco. (2006). Understandings of literacy. Education for All Global Monitoring Report, 147–159. 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG KAJIAN IPA: 

STRATEGI PEMBELAJARAN IPA 
 

 
 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

33 

 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH IPA PESERTA DIDIK  

KELAS VII SMP YANG BELAJAR DENGAN MODEL  

LEVELS OF INQUIRY-INTERACTIVE DEMONSTRATION 
 

Rini Eka Fibriati[*], Lia Yuliati, Erni Yulianti 

Pendidikan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Malang 
*E-mail: rinifibriati@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Pembelajaran IPA diarahkan untuk berinkuiri sehingga membantu peserta didik memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Peserta didik menerapkan materi IPA 

untuk mengajukan pertanyaan dan menggunakan pengetahuannya dalam pemecahan 

masalah. Sebagai sarana untuk membuat peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

diperlukan model pembelajaran yang mendukung. Model pembelajaran berperan penting 

dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Model pembelajaran 

inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran konstruktivistik. Metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen semu, menghasilkan perbedaan kemampuan pemecahan 

masalah IPA antara kelas yang diterapkan levels of inquiry-interactive demonstration dan 

level of inquiry-discovery learning. Kemampuan pemecahan masalah IPA peserta didik yang 

belajar menggunakan model pembelajaran levels of inquiry-interactive demonstration lebih 

tinggi daripada peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran level of inquiry-

discovery learning.  

 

Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah, IPA, levels of inquiry-interactive 

demonstration 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan sarana 

pembelajaran yang dapat diperoleh baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Pembelajaran itu sendiri 

merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain dalam proses pendidikan.  Pembelajaran 

dimana pengetahuan diperoleh dari langkah-langkah 

ilmiah dan didapat dari hasil eksperimen atau 

observasi yang mengkaji objek alam dan 

permasalahannya merupakan istilah dari 

pembelajaran IPA.  Pembelajaran IPA diarahkan 

untuk berinkuiri sehingga membantu peserta didik 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. Peserta didik dilibatkan dalam 

penyelidikan yang berorientasi inkuiri, interaksi 

peserta didik dengan guru dan peserta didik lainnya 

(Yuliati, 2008:5). Peserta didik menerapkan materi 

IPA untuk mengajukan pertanyaan dan 

menggunakan pengetahuannya dalam pemecahan 

masalah. Hal ini sesuai dengan hakikat IPA yang 

merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik 

khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang 

faktual (factual), baik berupa kenyataan (reality) 

atau kejadian (events), dan hubungan sebab-

akibatnya (Wisudawati, 2015). 

Pada dasarnya kemampuan pemecahan 

masalah terdapat dalam paradigma belajar abad 21. 

Pergeseran paradigma belajar abad 21 

mengharapkan pembelajaran diarahkan agar peserta 

didik merumuskan masalah bukan hanya sekedar 

menyelesaikan masalah (Kemdikbud, 2012). 

Pemecahan masalah merupakan bagian penting 

dalam pembelajaran IPA (Adeyemo, 2010). Peserta 

didik yang mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah lebih menguasai konsep 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik (Silaban, 2014). Pembelajaran IPA yang 

diterapkan seharusnya mampu melatih peserta didik 

lebih kritis dalam memecahkan sekaligus 

merumuskan masalah ketika mengerjakan soal-soal 

IPA. Pembelajaran untuk melatih kemampuan 

pemecahan masalah harus tertanam pada seluruh 

aspek pembelajaran, agar peserta didik mampu 

menganalisis secara menyeluruh dan siap 

menghadapi permasalahan-permasalahan di masa 

mendatang (Mabilangan, 2012). 

Sebagai sarana untuk membuat peserta 

didik aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

diperlukan model pembelajaran yang mendukung. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu 

model pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran  

dalam pandangan konstruktivistik menuntut peserta 

didik untuk terlibat aktif, meningkatkan interaksi 

dalam mencapai tujuan belajar, dan peserta didik 

dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan cara berpikir kritis. Pembelajaran inkuiri 

diharapkan mampu membuat peserta didik 

memecahkan masalah yang dihadapinya secara 

nyata dengan bimbingan dari guru. Model berbasis 

inkuiri melatih peserta didik untuk belajar 

menemukan masalah, mengumpulkan informasi dan 

memecahkan masalah (Kristianingsih, 2010). 
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Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration diharapkan dapat melatih 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Pada 

tingkatan ini peserta didik menjelaskan dan 

membuat prediksi yang memungkinkan guru 

mengidentifikasi dan menyelsaikan konsepsi awal 

(Wenning, 2011). Peserta didik juga dapat 

menggunakan proses berpikir dasar untuk 

memecahkan masalah yang sudah diketahui hingga 

memberikan solusi untuk membuat generalisasi 

(Costa, 1985:45).  

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah Quasi Experimental Design. 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kelas mana 

yang lebih tinggi kemampuan pemecahan masalah 

IPA peserta didik kelas VII SMP yang belajar 

menggunakan model Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration dengan peserta didik yang belajar 

menggunakan model Levels of Inquiry-Discovery 

Learning. 

Penelitian dilakukan di SMP Kabupaten 

Trenggalek. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan posttest-only control group design 

karena dalam penelitian ini melihat kemampuan 

awal peserta didik dari data yang telah ada yaitu 

ulangan harian sebelumnya pada materi energi 

dalam sistem kehidupan. Sumber datanya adalah 

guru IPA SMP dan peserta didik kelas VII SMP. 

Data yang didapatkan dari data kemampuan 

pemecahan masalah IPA yang dikumpulkan melalui 

tes. Tes yang digunakan berupa 11 soal uraian. 

Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi 

kemampuan pemecahan masalah IPA sebelum dan 

sesudah pembelajaran, sedangkan analisis 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Analisis deskriptif disajikan dalam 

bentuk tabel (mean, median, modus, nilai tertinggi, 

dan nilai terendah). Skor yang diperoleh dari nilai 

posttest kemampuan pemecahan masalah IPA 

peserta didik dikonversi menjadi nilai dengan 

rentang 0 sampai dengan 100. 

Pengujian hipotesis menggunakan statistik 

parametrik yaitu uji-t. Uji-t digunakan untuk melihat 

pengaruh model Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration terhadap kemampuan pemecahan 

masalah IPA.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berupa data tentang 

kemampuan pemecahan masalah IPA dibedakan 

menjadi dua, yaitu kemampuan awal dan data 

posttest. Data kemampuan awal peserta didik 

disajikan pada Tabel 1. 

 

 

 

Tabel 1. Data Kemampuan Awal Peserta Didik 
Parameter Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N 30 30 

�̅� 82,9 79,13 

Median 82 80 

Modus 80 78 

Sd 5,37 7,26 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pada kelas eksperimen sebesar 82,9 dengan standar 

deviasi 5,37 dan rata-rata pada kelas kontrol sebesar 

79,13 dengan standar deviasi 7,26. 

Sedangkan data posttest kemampuan 

pemecahan masalah IPA disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data posttest Kemampuan Pemecahan  

Masalah IPA 

Parameter 
Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Jumlah peserta didik (N) 30 30 

Nilai rata-rata (X) 83,33 77,70 

Nilai maksimal tercapai 

(Xmax) 
100 89 

Nilai minimal tercapai (Xmin) 59 62 

Standar deviasi (Sd) 9,32 8,08 

Varians (Sd2) 86,91 65,32 

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah antara kelompok peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran Levels of 

Inquiry-Interactive Demonstration sebesar 83,33, 

sedangkan kelompok peserta didik yang belajar 

menggunakan pembelajaran Level of inquiry-

Discovery Learning sebesar 77,77. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Data yang digunakan dalam pengujian 

hipotesis adalah data hasil posttest kemampuan 

pemecahan masalah IPA. Namun, sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis dilakukan pengujian 

prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan 

uji homogentitas terhadap data-data tersebut. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan pada data kemampuan pemecahan 

masalah dengan bantuan Microsoft Excel 2007. 

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas data adalah Chi kuadrat (χ2).  

Jika harga chi kuadrat (c2 ) hasil hitung 

kurang dari harga chi kuadrat (c2) pada tabel, maka 

hipotesis diterima yang berarti data terdistribusi 

normal. Tabel 3 menyajikan hasil uji normalitas data 

hasil uji normalitas kemampuan awal peserta didik. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal  

Peserta Didik 
Statistik Kelas Ekperimen Kelas Kontrol 

N 30 30 

�̅� 83,7 78,67 

Sd 5,38 7,27 

c2
hitung 8,74 10,96 

c2
tabel 11,1 11,1 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji 

normalitas data kemampuan awal peserta didik pada 

kelas ekperimen c2
hitung (8,74) < c2

tabel (11,1) dan 

pada kelas kontrol c2
hitung (10,96) < c2

tabel (11,1). 

Data tersebut menunjukkan bahwa data dari kelas 
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eksperimen maupun data dari kelas kontrol 

berdistribusi normal. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Posttest  

Kemampuan Pemecahan Masalah IPA 

Variabel 
Kelas 

Eksperimen 

Ketera

ngan 

Kelas 

Kontrol 

Ketera

ngan 

Jumlah 

peserta 

didik 

30  30  

Nilai 

rata-rata 
83,23  78,33  

Standar 

deviasi 
9,32  8,08  

χ2
hitung 6,912 Normal 3,655 Normal 

χ2
tabel 11,1  11,1  

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji 

normalitas data posttest kemampuan pemecahan 

masalah IPA diperoleh χ2
hitung (4,915) < χ2

tabel (11,1) 

untuk kelas ekperimen dan χ2
hitung (3,655) < χ2

tabel 

(11,1) untuk kelas kontrol. Jadi, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kedua kelompok data hasil 

posttest berdistribusi normal. 

Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kelompok data memiliki varians 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Harley. 

Apabila Fhitung < Ftabel (α = 0,05) maka data 

homogen.  

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Data Posttest  

Kemampuan Pemecahan Masalah IPA 

Kelas 
Varian 

(S2) 
Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen 86,92 
1,33 1,84 Homogen 

Kontrol 65,32 

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji 

homogenitas data posttest kemampuan pemecahan 

masalah IPA diperoleh Fhitung (1,33) < Ftabel (1,84) 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

posttest kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik tersebut homogeny, sehingga peserta didik 

berasal dari populasi yang sama. 

Setelah dilakukan uji prasyarat dilanjutkan 

dengan uji-t untuk melihat pengaruh model Levels of 

Inquiry-Interactive Demonstration terhadap 

kemampuan pemecahan masalah IPA. Hasil 

perhitungan uji-t data posttest kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji-t Data Posttest Kemampuan  

Pemecahan Masalah IPA  

Kelas N 
Xrata-

rata 

Sd thitung ttabel 

Eksperimen 30 83,33 9,32 
2,08 2,00 

Kontrol 30 77,70 8,08 

  Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji-t data 

posttest kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik diperoleh thitung (2,08) > ttabel (2,00). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah IPA peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran Levels of 

Inquiry-Interactive Demonstration berbeda dengan 

peserta didik yang belajar menggunakan model 

pembelajaran Level of inquiry-Discovery Learning. 

Sedangkan untuk mengetahui kelas mana yang lebih 

tinggi kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dapat dilihat dari nilai rata-rata dari hasil posttest. 

X̅eksperimen = 83,3 >  X̅kontrol = 77,7 artinya kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang belajar 

menggunakan model pembelajaran Levels of 

Inquiry-Interactive Demonstration lebih tinggi 

daripada yang belajar menggunakan model 

pembelajaran Level of inquiry-Discovery Learning. 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

belajar menggunakan model Levels of Inquiry-

Interactive Demonstration lebih tinggi daripada 

peserta didik yang belajar menggunakan model 

Levels of Inquiry-Discovery Learning. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil rata-rata nilai kemampuan 

awal peserta didik dan hasil rata-rata nilai posttest 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Penerapan model Levels of Inquiry-

Interactive Demonstration berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah IPA 

peserta didik, karena menciptakan komunikasi 

interaktif antar peserta didik melalui kegiatan saling 

bertukar ide dan saling belajar, sehingga 

pengetahuan dan pemahaman manjadi meningkat. 

Menurut Wenning (2011), pembelajaran Levels of 

Inquiry-Interactive Demonstration peserta didik 

terlibat dalam penjelasan dan  pembuatan prediksi 

yang memungkinkan guru untuk memperoleh, 

mengidentifikasi, menghadapi dan menyelesaikan 

konsepsi alternatif (pengalaman pengetahuan 

sebelumnya) sehingga peserta didiknya lebih terlihat 

aktif, kritis, dan mandiri. 

Pengalaman langsung peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

IPA tercermin dalam kegiatan eksperimen dan 

diskusi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Atan 

(2005) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan bentuk berpikir yang melibatkan 

komponen sikap dan komponen kognitif. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan oleh Japa (2008) 

menyatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam 

pemecahan masalah matematika terbuka cenderung 

meningkat secara bertahap dilihat berdasarkan hasil 

prestasi peserta didik pada setiap siklus. 

Peningkatan kemampuan masalah tersebut 

dikarenakan dalam memecahkan suatu masalah 

peserta didik tidak saja terkait dengan ketepatan 

solusi yang diperoleh, melainkan kemampuan yang 

ditunjukkan sejak mengenali masalah, menemukan 

alternatif-alternatif solusi, memilih salah satu 

alternatif sebagai solusi, serta mengevaluasi jawaban 

yang telah diperoleh (Slisko, 2008). Keterampilan-

keterampilan untuk memecah-kan masalah tersebut 

yang perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak 

dini. Dengan demikian, diharapkan peserta didik 

siap menghadapi permasalahan IPA baru di masa 

mendatang. Berdasarkan penjabaran tersebut 

dikatakan bahwa penerapan model Levels of Inquiry-

Interactive Demonstration yang dilakukan mampu 
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melatih kemampuan pemecahan masalah IPA 

peserta didik pada materi suhu, pemuaian, dan kalor.   

Pada Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration, peserta didik dikelompokkan secara 

heterogen untuk berdiskusi. Peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dijadikan ketua kelompok. 

Kemudian anggota kelompok ditentukan dengan 

cara berhitung. Pembentukan kelompok yang 

heterogen bermanfaat untuk mengurangi 

kesenjangan kelompok. Peserta didik 

berkemampuan lebih dapat membantu peserta didik 

lain saat demonstrasi atau diskusi (Wenning, 2006). 

Levels of Inquiry-Interactive Demonstration 

dapat membentuk kemampuan pemecahan masalah. 

Pada tahap observation dalam Levels of Inquiry-

Interactive Demonstration memberikan kesempatan 

peserta didik menggunakan proses berpikir untuk 

memecahkan masalah yang disajikan. Peserta didik 

harus mengamati agar muncul proses berpikir 

kemudian menjelaskan fenomena yang diamati 

untuk memberikan penyelesaian alternatif pada 

tahap selanjutnya. 

Pada tahap manipulation dalam 

pembelajaran Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration, peserta didik membentuk kelompok 

untuk berdiskusi. Peserta didik berdiskusi untuk 

membuat prediksi dan merencanakan hal apa yang 

harus dilakukan. Diskusi mendorong peserta didik 

menerapkan konsep-konsep IPA dan meminimalkan 

tingkat miskonsepsi (Setyadi, 2012). Pada tahap ini 

peserta didik mengumpulkan informasi berdasarkan 

demonstrasi dan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah. Hal tersebut dilakukan oleh 

peserta didik dengan mengajukan langkah kerja 

yang sesuai. 

Tahap selanjutnya adalah generalization. 

Peserta didik menyampaikan penyelesaian alternatif 

dengan presentasi di depan kelas. Pada tahap 

generalization peserta didik memberikan penjelasan 

yang logis dari fenomena yang dibahas (Wenning, 

2011). Hal tersebut dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu IPA yakni konsep IPA perlu 

dikomunikasikan dari satu orang ke orang lain 

(Hedge & Mera, 2012). 

Tahap selanjutnya adalah verification dan 

application. Pada tahap verification, peserta didik 

memikirkan ulang dan menguji penyelesaiaan. Pada 

tahap application, peserta didik memberikan solusi 

ulang. Peserta didik memberikan aplikasi terkait 

dengan konsep yang diberikan. Peserta didik 

mencari aplikasi atau contoh lain yang dapat 

diterapkan pada konsep baru yang masih berkaitan 

dengan konsep yang dibahas (Wenning, 2011). 

Pembelajaran dengan Levels of Inquiry-

Interactive Demonstration berpusat pada peserta 

didik. Peserta didik diminta untuk memprediksi, 

mangamati, dan membahas hasilnya (Zimrot dan 

Ashkenazi, 2007). Menurut Ashkenazi dan Weaver 

(2007) melalui demonstrasi dapat membantu peserta 

didik memperbaiki pemahaman. Dengan demikian 

Levels of Inquiry-Interactive Demonstration dapat 

melatih kemampuan peserta didik dalam pemecahan 

masalah IPA. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kemampuan 

pemecahan masalah IPA peserta didik kelas VII 

SMP yang belajar menggunakan model 

pembelajaran Levels of Inquiry-Interactive 

Demonstration lebih tinggi daripada peserta didik 

yang belajar menggunakan model pembelajaran 

Levels of Inquiry-Discovery Learning. 

Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka model Levels 

of Inquiry-Interactive Demonstration dapat menjadi 

pilihan bagi para guru untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah IPA peserta didik. 
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Abstrak 

 

Dalam merancang suatu pembelajaran, seorang guru sebenarnya tidak hanya memperhatikan jenis 

strategi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, tetapi sebenarnya harus memperhatikan 

modalitas belajar dari para siswanya. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki cara yang 

berbeda-beda dalam menyerap informasi. Pada penelitian ini telah membuktikan bahwa 

pembelajaran yang strategi pembelajaran dan modalitas belajar dari para siswanya diperhatikan 

ternyata dapat membuat para siswa memiliki hasil belajar yang lebih baik. Selain itu, pada kelas 

yang diperhatikan strategi pembelajaran dan modalitas belajar dari para siswanya ternyata proses 

pembelajaran dari siswanya lebih terarah. 

 

Kata kunci: modalitas belajar, problem posing-learning cycle tiga fase, stoikiometri, hasil  

belajar, kualitas proses pembelajaran.

PENDAHULUAN 

Stoikiometri merupakan salah satu materi kimia 

yang diajarkan di kelas satu SMA. Dalam stoikiometri 

dipelajari hubungan kuantitatif dan pengkonversian 

dari satuan-satuan zat, semisal gram ke mol, mol ke 

jumlah partikel, dan sebagainya. Pengkonversian juga 

dapat terjadi melalui persamaan reaksi. Untuk 

menyelesaikan permasalahan stoikiometri yang 

melibatkan persamaan reaksi ternyata memerlukan 

beberapa kemampuan berpikir. 

Kemampuan berpikir yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan permasalahan stoikiometri tersebut 

diantaranya adalah kemampuan berpikir proporsisional 

dan korelasional. Kedua jenis kemampuan berpikir ini 

hanya dapat dicapai oleh individu yang telah mencapai 

pada tingkat berpikir formal. Namun kenyataannya, 

menurut Ron Good, Kromhout dan Mellon dalam 

Effendy (1985) menyimpulkan bahwa 25 – 75 % siswa 

sekolah lanjutan dan mahasiswa belum mencapai 

tingkat operasi formal. Sehingga banyak sekali 

ditemukan bahwa siswa seringkali mengalami 

kesulitan dalam mempelajari stoikiometri. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang salah satunya dilakukan 

oleh Felder (1990), di mana berpendapat bahwa 

stoikiometri adalah materi pelajaran yang ditakutkan 

oleh para siswa, di mana banyak yang gagal ujian pada 

materi tersebut. Untuk membelajarkan materi kimia 

(khususnya stoikiometri) memang perlu siasat agar 

materi yang diajarkan tersampaikan kepada siswa 

dengan baik. 

Menurut Iskandar (2011), dalam pembelajaran, 

seorang guru selain memperhatikan strategi apa yang 

harus digunakan, mereka seharusnya juga 

memperhatikan bagaimana siswanya belajar. Dalam 

penelitian ini, peneliti dalam membelajarkan materi 

stoikiometri memperhatikan dua aspek penting dalam 

pembelajaran tersebut. Untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir formal, mungkin perlu adanya 

rangsangan yang cukup berkualitas selama proses 

pembelajaran. Penerapan dari strategi pembelajaran 

learning cycle tiga fase mungkin dapat memberikan 

rangsangan-rangsangan yang cukup berkualitas 

tersebut selama fase eksplorasi, pengenalan konsep, 

dan aplikasi konsep. Dalam pelaksanaannya, pada 

tahap pertama dari learning cycle tiga fase, peneliti 

akan mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan 

modalitas belajarnya. Menurut Jacobsen, et al. (2009), 

modalitas belajar ternyata mempengaruhi siswa 

dalam menghayati dan berinteraksi dengan 

lingkungan belajarnya. Sehingga dapat diartikan 

bahwa dengan memperhatikan modalitas belajar, maka 

dapat membantu siswa agar secara mudah menyerap 

informasi yang baru mereka dapatkan. Selanjutnya 

untuk membuat tahap aplikasi konsep lebih beragam, 

maka peneliti memilih mengkombinasikan strategi ini 

dengan problem posing. Hal ini dilakukan karena 

menurut Lawson (1995), apabila tahap ketiga dari 

learning cycle tiga fase tidak dilakukan secara beragam 

(hanya terbatas pada contoh yang diberikan oleh guru), 

maka siswa tidak akan memiliki kemampuan untuk 

mengeneralisasikan konsep yang baru mereka peroleh 

pada konteks yang berbeda. Sementara alasan 

pemilihan problem posing untuk diterapkan di tahap 

ketiga dari learning cycle tiga fase adalah karena 

strategi pembelajaran ini sesuai dengan karakteristik 

materi stoikiometri, yaitu banyak mengandung operasi 

matematis. Menurut Xia, Lii, & Wang (2008), salah 

satu manfaat menerapkan problem posing adalah dapat 

meningkatkan ketertarikan siswa pada materi pelajaran 

yang mengandung aspek matematis.  

 

METODE PENELITIAN  

Peneliti menggunakan rancangan penelitian yaitu 

rancangan penelitian eksperimen semu dengan 

treatment post test design. Penelitian ini dilakukan di 

SMA Negeri 1 Kauman Kabupaten Ponorogo. 
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Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 

1 Kauman Ponorogo sebanyak 110 siswa (5 kelas).  

Sampel penelitian sebanyak 2 kelas, yaitu 1 kelas 

eksperimen dan 1 kelas kontrol yang diambil dengan 

teknik cluster random sampling. Untuk kelas 

eksperimen, siswa akan diajar dengan strategi problem 

posing dalam learning cycle tiga fase dengan 

memperhatikan modalitas belajar dari siswanya. 

Sementara untuk kelas kontrol, siswa akan diajar 

dengan strategi problem posing dalam learning cycle 

tiga fase tanpa memperhatikan modalitas belajar dari 

siswanya. Jadi intinya, perbedaan perlakuan antara 

kedua kelas ini adalah terletak pada tahap pertama dari 

learning cycle tiga fase, di mana pada kelas eksperimen 

akan diperhatikan modalitas belajarnya, sedangkan 

pada kelas kontrol tidak diperhatikan modalitas 

belajarnya. Namun sebenarnya kedua kelas tersebut 

diberi angket modalitas belajarnya. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua macam, yaitu instrumen perlakuan dan 

instrumen pengukuran. Instrumen perlakuan antara lain 

RPP, LKS, dan hand out, di mana untuk kelas 

eksperimen instrumen perlakuan dibuat berdasarkan 

modalitas belajar dari siswanya. Sementara instrumen 

pengukuran antara lain angket modalitas belajar dan 

soal post test. Soal post test yang digunakan berjumlah 

20 soal dengan menggunakan tiga jenis tes obyektif, 

yaitu terdiri dari 11 soal pilihan ganda, 5 soal assertion-

reason questions, dan 4 soal merupakan matching 

questions. Soal post test yang digunakan memiliki 

validitas isi sebesar 88% dan koeffisien reliabilitas, 

dihitung menggunakan SPSS 16 for windows, sebesar 

0,612. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana 

analisis ini didasarkan pada modalitas belajar dari 

siswa, diperoleh Tabel 1.  

 

Tabel 1.Perbandingan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Berdasarkan Modalitas Belajar.  

 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 1, maka 

dapat diketahui bahwa siswa yang modalitas belajarnya 

diperhatikan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang modalitas 

belajarnya tidak diperhatikan. Dari Tabel 1 juga dapat 

dilihat kalau dengan memperhatikan modalitas belajar, 

banyak siswa yang mengalami kenaikkan hasil 

belajarnya, bila dibandingkan dengan hasil belajar pada 

proses pembelajaran sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, selain dilakukan analisis 

tentang hasil belajar siswa, juga dilakukan analisis 

terkait dengan proses keterlaksanaan dari 

pembelajaran, di mana lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 2.  
 

Tabel 2.   Perbandingan Keterlaksanaan Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.  

Tahap Pembelajaran 

Skor Keterlaksanaan Pembelajaran Kelas 

Eksperimen Kontrol 

Prtm I Prtm. II Prtm. III Prtm I Prtm. II Prtm. III 

 Persiapan dan Penginformasian Tujuan Pembelajaran 3 3 3 3 3 4 

 Apersepsi 3 2 4 2 3 4 

 Eksplorasi 3 4 4 1 2 3 

 Pengenalan Konsep 3 4 4 2 2 3 

 Aplikasi Konsep 3 2 3 1 2 3 

 Penutup 4 4 4 2 4 4 

Total Skor 19 19 22 11 16 21 

Keterlaksanaan Pembelajaran (%) 79,2 79,2 91,7 45,8 66,7 87,5 

Rata-Rata Keterlaksanaan Pembelajaran (%) 83,37 66,67 

 

Berdasarkan data yang ada dalam Tabel 2, maka 

dapat diketahui bahwa keterlaksanaan proses 

pembelajaran di kelas eksperimen berbeda dan lebih 

baik dibandingkan dengan yang terjadi di kelas kontrol. 

Seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2, penilaian untuk 

kualitas proses pembelajaran pada kelas eksperimen, 

khususnya di tahap eksplorasi, pengenalan konsep, dan 

aplikasi konsep, lebih baik dibandingkan dengan 

penilaian pada kelas kontrol.  

Selain data-data yang diuraikan di atas, berikut 

ini akan dijelaskan terkait temuan-temuan yang 

diperoleh selama penelitian. Temuan-temuan tersebut 

Jenis 

Modalitas Belajar 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

∑ Siswa 

Siswa 

yang Skornya Naik 

Rata-Rata 

Kenaikan 

Skor 

(%) 

∑ Siswa 

Siswa 

yang Skornya 

Naik 

Rata-Rata 

Kenaikan 

Skor 

(%) ∑ % ∑ % 

Kinestetik 3 2 66,7 81,5 6 2 33,3 55 

Visual 6 2 33,3 60 8 3 37,5 48,6 

Audiotory 4 2 50 183,4 2 1 50 20 

Audiotory digital 9 4 44,4 113,4 6 1 16,7 16,7 

% Rata-Rata Kenaikan Keseluruhan 48,6 109,6 

% Rata-Rata 

Kenaikan 

Keseluruhan 

34,4 30,1 

Modalitas belajar diperhatikan Modalitas belajar tidak diperhatikan 
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diantaranya adalah 1) siswa yang memiliki modalitas 

belajar auditory digital ternyata lebih suka untuk 

melakukan aktivitas belajar secara individual; 2) 

ditemuakan siswa yang memiliki modalitas belajar 

visual mewarnai sumber belajarnya saat 

pembelajaran berlangsung; dan 3) mencocokkan 

pertanyaan dan jawaban terkait dengan materi yang 

sedang dipelajari ternyata dapat menarik minat siswa 

untuk mempelajari materi pelajaran. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian menunjukkan bahwa (1) pada 

pembelajaran stoikiometri, hasil belajar dari siswa 

yang diajar dengan problem posing dalam learning 

cycle tiga fase dengan memperhatikan modalitas 

belajar berbeda dengan hasil belajar dari siswa yang 

diajar dengan problem posing dalam learning cycle 

tiga fase tanpa memperhatikan modalitas belajar. 

Perbedaan yang terjadi menunjukkan bahwa hasil 

belajar dari siswa yang diajar dengan problem posing 

dalam learning cycle tiga fase lebih baik (memiliki 

skor rata-rata kelas yang lebih baik) dibandingkan 

dengan hasil belajar dari siswa yang diajar dengan 

problem posing dalam learning cycle tiga fase tanpa 

memperhatikan modalitas belajar; dan (2) terkait 

dengan keterlaksanaan proses pembelajaran, kelas 

yang diajar dengan problem posing dalam learning 

cycle tiga fase dengan memperhatikan modalitas 

belajar lebih terarah proses pembelajarannya 

dibandingkan kelas yang diajar dengan problem 

posing dalam learning cycle tiga fase tanpa 

memperhatikan modalitas belajar. 
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Abstrak 

 

Kemampuan bertanya siswa kelas IX G SMPN 2 Gempol masih  rendah. Hal ini 

diindikasikan oleh sedikitnya siswa yang mengajukan pertanyaan selama proses 

pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang menarik kesimpulan masih menyimpang dari 

tujuan pembelajaran, siswa kesulitan menarik kesimpulan sendiri, dan banyak siswa yang 

masih enggan untuk mengajukan pendapat melainkan lebih suka menyalin kesimpulan yang 

dibuat ketua kelompoknya. Prestasi belajar siswa juga masih jauh dari harapan. Hal ini 

ditandai dengan nilai ulangan  akhir yang dicapai oleh siswa pada semester genap tahun 2015-

2016 yang lalu masih banyak yang harus mengikuti remidi. Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

bertanya dan prestasi belajar IPA melalui strategi Carousel berpadu Snowball Throwing. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan 2 siklus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan baik pada segi kuantitas maupun 

kualitas dari pertanyaan yang diajukan maupun hasil belajar yang dicapai. Capaian 

keterampilan bertanya siklus I berjumlah empat puluh satu pertanyaan dengan dua puluh dua 

diantaranya masuk kategori high order thinking yang terdiri atas dua belas pertanyaan C3, 

delapan pertanyaan C4 dan dua pertanyaan C5. Capaian keterampilan bertanya siklus II tetap 

berjumlah empat puluh satu pertanyaan dengan dua puluh dua diantaranya masuk kategori 

high order thinking namun pertanyaan C3 menurun jadi 7, tetapi pertanyaan C4 dan C5 

mengalami peningkatan yaitu sepuluh pertanyaan C4 dan lima pertanyaan C5. Begitu juga 

dengan hasil belajar, pada siklus I rata-rata siswa mendapatkan nilai 80,0 pada siklus II rata-

rata nilai siswa sebesar 85,0.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan bertanya dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi 

Carousel berpadu Snowball Throwing. 

 

Kata Kunci : Keterampilan Bertanya, Carousel, Snowball Throwing 

 

PENDAHULUAN  

Kemampuan bertanya siswa kelas VIII masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan oleh sedikitnya jumlah 

siswa yang mengajukan pertanyaan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Banyak siswa yang 

menarik kesimpulan masih menyimpang dari tujuan 

percobaan, siswa kesulitan menarik kesimpulan 

sendiri, dan banyak siswa yang masih enggan untuk 

mengajukan pendapat melainkan lebih suka 

menyalin kesimpulan yang dibuat ketua 

kelompoknya. Prestasi belajarnyapun juga masih 

jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan nilai 

ulangan  akhir yang dicapai oleh siswa pada 

semester genap tahun 2015-2016 yang lalu masih 

banyak yang harus mengikuti remidi.Rendahnya 

keterampilan bertanya dan prestasi belajar IPA ini 

perlu mendapat perhatian yang serius untuk segera 

dicari solusinya. Berbagai metode sudah dicoba 

dalam pembelajaran selama 2 tahun terakhir dapat 

mengarahkan siswa belajar lebih aktif. 

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam bertanya, berani 

berpendapat, bersemangat dan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Guru perlu 

mendesain pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa selalu ingin mempelajarinya. Guru perlu 

merancang pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan siswa dan mampu menumbuhkan 

keterampilan ilmiah. Salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan guru adalah menggunakan desain dan 

strategi pembelajaran yang baru, yang sesuai dengan 

karakteristik IPA yang dapat meningkatkan 

keterampilan bertanya dan prestasi belajar siswa. 

Kurikulum 2006 adalah kurikulum yang 

berbasis kompetensi, maka perkembangan konsep 

pembelajaran yang memperhatikan aspek 

perkembangan siswa juga semakin berkembang, 

misalnya pembelajaran penemuan (discovery 

learning), pembelajaran siswa aktif (student active 

learning), pembelajaran quantum (quantum 

learning), pembelajaran kontesktual (contekstual 

teaching and learning). Dalam bidang sains 

pembelajaran kontekstual lebih mendapat perhatian 

yang serius karena dapat membantu guru 

menghubungkan kegiatan dan bahan ajar mata 

pelajarannya dengan situasi nyata yang dapat 

mailto:li2s_suryani1972@yahoo.com
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memotivasi siswa untuk dapat menghubungkan 

pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan 

sehari-hari siswa.Pembelajaran yang topik 

bahasannya senantiasa berkaitan erat dengan 

kehidupan sehari hari (kontekstual) akan banyak 

membicarakan hal-hal yang bangunan konsepsinya 

sudah ada di dalam struktur kognitif siswa. Dengan 

demikian proses pembentukan (konstruksi) peta 

ilmu pengetahuan dalam sruktur kognitif siswa 

dapat berlangsung secara alami dan menghasilkan 

bangunan yang bermakna bagi perkembangan 

berfikir siswa. 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan 

rendahnya kemampuan bertanya dan prestasi belajar 

siswa akan dicoba diatasi dengan menggunakan 

strategi pembelajaran kooperatif CAROUSEL 

berpadu SNOWBALL THROWING . Oleh karena itu 

akan dilakukan penelitian tindakan dengan judul ” 

Peningkatan Kemampuan Bertanya dan Hasil 

Belajar Siswa Melalui Strategi CAROUSEL 

Berpadu SNOWBALL THROWING Pada Siswa 

Kelas IX G SMP Negeri 2 Gempol  Kabupaten 

Pasuruan”. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (PTK). Data penelitian dikumpulkan melalui 

observasi terhadap siswa kelas IX G SMP Negeri 2 

Gempol kabupaten Pasuruan yang terdiri atas 41 

siswa. Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah lembar keterlaksanaan 

pembelajaran unjuk kerja, lembar keterampilan 

bertanya, serta lembar soal evaluasi siswa disetiap 

siklusnya. Analisis menggunakan analisis deskriptif 

terhadap hasil dari keterampilan bertanya yang 

diamati dan analisis kualitatif terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam 

satu kali pembelajaran. Setiap kegiatan 

pembelajaran terdapat dua orang observer yang 

mengamati aktivitas guru dan siswa serta 

keterlaksanaan pembelajaran. Keterampilan 

bertanya yang diukur dalam penelitian ini meliputi 

tiga aspek yaitu keaktifan bertanya, kualitas 

pertanyaan dan struktur pertanyaan (Lewis, 2002). 

Keaktifan bertanya ditandai dari jumlah siswa yang 

bertanya serta pertanyaan yang muncul selama 

kegiatan pembelajaran. Kualitas pertanyaan 

didasarkan pada kesesuaian bobot pertanyaan 

dengan tingkatan kognitif Bloom. Sedangkan 

struktur pertanyaan yang diamati dalam penelitian 

ini meliputi bahasa yang digunakan dan struktur 

kalimat yang digunakan dalam bertanya. Selain itu 

juga mengukur capaian hasil belajar yang diambil 

dari evaluasi siswa pada siklus tersebut. 

Keaktifan belajar siswa didalam kelas sangat 

menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung, Model Carousell diawali 

dengan pembentukan kelompok, siswa 

dikelompokkan menjadi 10 kelompok kecil, setiap 

kelompok berjumlah 4 orang siswa dan masing-

masing siswa sudah mengantungi nama masing-

masing yaitu ada yang menjadi siswa 1, siswa 2, 

siswa 3, dan siswa 4. Setelah itu siswa mengerjakan 

LK(Lembar Kerja) secara individu sesuai tugas 

yang diberikan oleh guru, setelah semua siswa 

selesai mengerjakan LK dilanjutkan presentasi 

kelompok dengan cara siswa berpindah dari 

kelompok satu ke kelompok yang lain sesuai nama 

siswanya dan berputar sesuai dengan jarum jam dan 

dilakukan bersama-sama mulai dari siswa 1, setelah 

selesai dilanjutkan siswa 2, kemudian siswa 3, dan 

berakhir pada siswa 4. Setelah itu dilaksanakan 

diskusi kelas yang dipandu oleh guru, selanjutnya 

semua siswa diminta membuat satu pertanyaan 

dikertas yang sudah disediakan, apabila pertanyaan 

yang dibuat sudah selesai siswa diminta kertas 

pertanyaan tadi dibentuk seperti bola. Setelah itu 

siswa mengambil undian untuk kelompoknya, yang 

mendapat undian nomor awal itulah yang melempar 

pertanyaan yang sudah berbentuk bola tadi kepada 

teman yang diinginkan dan yang mendapatkan 

lemparan pertanyaan harus menjawab dari 

pertanyaan yang didapatkan, apabila jawaban salah 

maka guru melemparkan pertanyaan ke siswa lain 

sampai jawaban itu benar. Setelah selesai guru 

memberi penguatan materi dan membimbing 

membuat kesimpulan pembelajaran. 

 

A. Keaktifan Bertanya 

Salah satu komponen keterampilan bertanya 

yang diukur dalam penelitian ini adalahkeaktifan 

siswa dalam mengajukan pertanyaan. Semakin aktif 

siswa mengajukan pertanyaan maka 

mengindikasikan keterampilan bertanya semakin 

baik. Hasil capaian keaktifan bertanya siswa pada 

penelitian tindakan kelas ini disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil capaian keaktifan bertanya 

Siklus 
Jumlah Siswa yang 

Bertanya 

Jumlah 

Pertanyaan yang 

Muncul 

I 41 41 

II 41 41 

 

Tabel 1 menunjukkan ketetapan peningkatan 

keaktifan bertanya dilihat dari aspek jumlah siswa 

yang bertanya maupun jumlah pertanyaan yang 

muncul secara keseluruhan selama kegiatan 

pembelajaran baik pada siklus I maupun siklus II.  

 

B. Kualitas Pertanyaan 

Kualitas pertanyaan dalam penelitian ini 

merupakan tingkatan atau jenis pertanyaan yang 

diklasifikasikan berdasarkan tingkatan kognitif 

Bloom. Tingkatan kualitas pertanyaan berdasarkan 

taksonomi Bloom disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Tingkatan kualitas pertanyaan  
Tingkatan Pertanyaan Keterangan 
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C1 Mengingat 

C2 Pemahaman 

C3 Mengaplikasikan 

C4 Analisis 

C5 Penilaian 

C6 Menciptakan 

(diadaptasi dari Lewis, 2002) 

 

Tabel 2 menunjukkan semakin tinggi tingkat 

kualitas pertanyaan maka dibutuhkan kemampuan 

berpikir yang juga semakin tinggi. Pertanyaan 

tingkat tinggi akan merangsang kegiatan diskusi 

menjadi semakin kritis dan kreatif (Lewis, 2002). 

Semakin tinggi tingkatan kualitas pertanyaan yang 

muncul maka keterampilan bertanya juga semakin 

baik. Hasil capaian kualitas pertanyaan dalam 

penelitian disajikan pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil capaian kualitas pertanyaan 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil capaian kualitas 

pertanyaan yang muncul selama penelitian. Pada 

siklus I pertanyaan yang muncul adalah sebanyak 

empat puluh satu pertanyaan dengan dua puluh dua 

diantaranya masuk kategori high order thinking 

yang terdiri atas dua belas pertanyaan C3, delapan 

pertanyaan C4, dan dua pertanyaan C5. Capaian 

keterampilan bertanya siklus II sebanyak 41 

pertanyaan dengan dua puluh dua diantaranya 

berkategori high order thinking namun pertanyaan 

C3 menurun jadi 7 pertanyaan, tetapi pertanyaan C4 

dan C5 mengalami peningkatan yaitu sepuluh 

pertanyaan C4 dan lima pertanyaan C5. Dari hasil 

peningkatan kategori pertanyaan yang dicapai maka 

bisa diharapkan prestasi belajar siswa bisa 

meningkat,  hasil belajar dan prestasi belajar bisa 

dilihat pada table 4 . 

Tabel 4.  Hasil Belajar 

Rentangan 

Nilai 

Siklus I Siklus II 

∑ 

Siswa 

% 

SISWA 

∑ 

Siswa 

% 

SISWA 

70 - 75 4 9,75 - - 

76 - 79 11 26,82 2 4,87 

80 – 85 24 58,83 25 60,97 

86 – 89 1 2,43 5 12,19 

90 - 100 1 2,43 9 21,95 

 

Artikel ini memuat penelitian dimana 

dengan memberikan treatment berupa model 

pembelajaran Carousell berpadu Snowball 

Throwing diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan bertanya dan hasil belajar siswa. Data 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan 

antara siklus I dan siklus II dalam hal jumlah 

pertanyaan dan kualitas pertanyaan, begitu juga 

pada hasil evaluasi siswa mengalami peningkatan 

yaitu pada siklus I rata-rata siswa mendapatkan nilai 

80,0 dengan rincian nilai dibawah KKM ada 

36,57%, dan diatas KKM 63,69%, sedangkan pada 

siklus II rata-rata nilai siswa 85,0 dengan rincian 

nilai dibawah KKM hanya 4,87%, dan diatas KKM 

95,11%. Perubahan kontras terjadi beberapa 

diantaranya dipengaruhi oleh perpaduan strategi 

pembelajaran yang ada didalam proses penelitian 

ini. Strategi pembelajaran Carousell adalah salah 

satu pembelajaran aktif yang membantu siswa 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

secara aktif (Silberman, 2005). 

Keaktifan yang dominan dalam strategi ini 

dapat membantu dalam mengembangkan keaktifan 

siswa. Untuk mendukung strategi Carousell tersebut 

maka digunakan model Snowball Throwing yang 

berperan untuk mengarahkan keaktifan kelas kearah 

pembelajaran yang berorientasi kegiatan tanya 

jawab. Melalui pembelajaran yang berorientasi 

tanya jawab tersebut siswa dilatihkan untuk terbiasa 

mengajukan pertanyaan sehingga keterampilan 

bertanya dapat meningkat. Peningkatan 

keterampilan bertanya mahasiswa tidak lepas dari 

pola pembelajaran berbasis lesson study.Lesson 

studymengambil peranan penting dalam 

penyusunan perencanaan pembelajaran selanjutnya. 

Ketika kegiatan pembelajaran pertama dalam siklus 

I ada permasalahan terkait siswa yang diduga akan 

menurunkan keterampilan bertanya maka akan 

langsung didiskusikan pada tahap refleksi lesson 

study. Dengan kegiatan berulang dari lesson 

studydan dipadu dengan kegiatan PTK secara 

keseluruhan menghasilkan proses pembelajaran 

yang lebih baik, meningkatkan keaktifan siswa 

dalam bertanya dan juga meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Carousell berpadu Snowball Throwing dapat 

meningkatkan keterampilan bertanya dan hasil 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan kuantitas pertanyaan dan hasil belajar, 

kualitas pertanyaan yang diajukan pada tahapan 

siklus I maupun siklus II. Model pembelajaran yang 

dipadukan ini pada dasarnya menuntut siswa untuk 

aktif memberikan pertanyaan dan bahasan dari 

pertanyaan ini menjadi salah satu cara memahamkan 

konsep pembelajaran yang baik kepada siswa, 

sehingga hasil belajar lebih meningkat. Diperlukan 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman 

konsep dari siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran serupa guna melengkapi 

kebermaknaan penelitian. 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas belajar siswa 

dalam belajar IPA, guru dapat menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif Carousell 

Siklus 
Kualitas Pertanyaan 

Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

I 17 2 12 8 2 - 41 

II 11 7 7 10 5 - 41 
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berpadu Snoball Throwing dalam pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. 

2. Pembelajaran kooperatif Carousell berpadu 

Snoball Throwing memerlukan dukungan dari 

pihak sekolah dalam hal penyediaan Pustaka 

Insan Madani.peralatan yang dibutuhkan 

karena pembelajaran kooperatif memerlukan 

peralatan yang memadai. 

3. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk 

materi-materi belajar berikutnya sehingga dapat 

diperoleh hasil yang lebih valid. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada 

mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran level of Inquiry-Interaktif 

demonstration. Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design yang mengacu pada 

Posttest-Only Control Design. Pengambilan sampel menggunakan Cluster Random 

Sampling. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas VII 

menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

SMP kelas VII SMPN 1 Pogalan yang dibelajarkan dengan model pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration  lebih tinggi dari siswa yang dibelajarkan menggunakan 

model pembelajaran level of inquiry-discovery learning.  

 

Kata Kunci: Inquiry, interactive demonstration,  kemampuan berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN  

Melalui pembelajaran IPA terpadu, 

diharapkan siswa dapat membangun 

pengetahuannya melalui cara kerja ilmiah, bekerja 

sama dengan kelompok, belajar berinteraksi, 

berkomunikasi dan bersikap ilmiah Pada 

pembelajaran IPA yang sesuai dengan tujuan dari 

kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, 

kreatif, dan afektif serta mampu berkontribusi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia (Kemdikbud, 2013a). Dengan 

demikian kegiatan pembelajaran IPA perlu 

menggunakan pembelajaran yang disukai siswa dan 

melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan ide 

sendiri, guru hanya bersifat memfasilitasi agar 

pembelajaran berjalan maksimal dan dapat tercapai 

semua tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 

tiga SMP yang berada pada Kabupaten Trenggalek, 

keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah 

ditunjukkan dari hasil angket yang sudah diberikan 

kepada siswa. Selama ini pembelajaran yang 

dilakukan salah satunya menggunakan model 

pembelajaran level of inquiry-discovery learning, 

dimana pada model pembelajaran tersebut kurang 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Eksperimen adalah sebagai metode pembelajaran 

dengan cara siswa melakukan uji coba, penelitian 

dari sebuah masalah dan hipotesis yang telah 

dirumuskan. Demonstrasi dapat dimaknai sebagai 

bentuk peragaan yang mengilustrasikan cara 

kerjanya benda dan peristiwa (Supriadie dan 

Darmawan, 2012). 

Berpikir kritis merupakan kemampuan 

untuk mengatakan sesuatu dengan penuh percaya 

diri (Johnson, 2007). Siswa sudah mempunyai 

kemampuan berpikir kritis, maka siswa mendapat 

pemahaman yang mendalam, sehingga siswa dapat 

memprediksikan suatu fenomena yang terjadi. Oleh 

sebab itu, pembelajaran saat ini semestinya 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

tumbuh berpikir kritis, berkembang dan mampu 

menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang 

(Hasruddin, 2009). 

Pada pembelajaran interactive 

demonstration merupakan model pembelajaran yang 

melatih siswa untuk memprediksi suatu fenomena 

dan menjelaskan prediksi yang telah dibuat. 

Interactive demonstration merupakan sebuah model 

pengajaran berpusat pada siswa. Model 

pembelajaran interactive demonstration mempunyai 

sintaks observasi, manipulasi, generalisasi, 

pengecekan hasil, dan penerapan yang digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

(Wenning, 2011a). 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan Quasi 

Experimental Design. Penelitian dirancang dengan 

menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang mengacu pada Posttest-Only Control Design. 

Penggunaan desain ini, kelompok siswa kelas 

eksperimen diberikan treatment berupa 

pembelajaran interactive demonstration, sedangkan 

kelompok siswa  kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran berupa discovery learning kemudian 

kepada kedua kelompok tersebut diberikan posttest.  

Populasi penelitian adalah seluruh kelas VII 

SMP Negeri 1 Pogalan, Kabupaten Trenggalek. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

dipilih berdasarkan teknik Cluster Random 

Sampling. Dari populasi kelas VII SMP yang 

mailto:indah120694@gmail.com


SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

46 

 

berjumlah sepuluh kelas diambil dua kelas sebagai 

sampel yakni kelas VII-B  sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VII-E sebagai kelas kontrol. 

Instrumen penelitian berupa silabus, RPP 

beserta LKS, sedangkan instrumen pengukuran 

berupa soal tes kemampuan berpikir kritis dilakukan 

dengan pemberian posttest. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan tes kemampuan berpikir kritis 

yang terdiri atas 11 soal uraian. Teknik analisis data 

dilakukan dengan uji t dan dilanjutkan dengan 

perbandingan nilai rata-rata posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Uji prasyarat analisis data dilakukan 

sebelum uji hipotesis. Uji prasyarat yang dilakukan 

meliputi uji normalitas dengan teknik Lilifors dan uji 

homogenitas dengan menggunakan teknik Fisher. 

Setelah memenuhi uji prasyarat maka dilanjutkan 

dengan uji hipotesis menggunakan uji t. 

 

HASIL PENELITIAN  

Kegiatan pada kelas eksperimen 

dibelajarkan menggunakan pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration pada tingkatan 

inkuiri menekankan pada kemampuan proses 

intelektual dan kemampuan proses sains. Penelitian 

dilaksanakan pada kelas VII SMPN 1 Pogalan 

Kabupaten Trenggalek kelas eksperimen yaitu kelas 

VII-B. Pada kelas VII-B berjumlah 32 siswa, siswa 

laki-laki 16 siswa dan perempuan 16 siswa. 

Pada tahap observation, guru menyajikan  

sebuah demonstrasi tanpa disertai penjelasan, siswa 

diminta untuk mengamati hasil demonstrasi. Pada 

tahap manipulation guru melakukan demonstasi 

dengan hasil yang sudah jelas. Pada tahap 

generalization, guru meminta siswa menjelaskan 

fenomena yang dibahas dengan penjelasan yang 

logis. Pada tahap verification, guru meminta siswa 

untuk membandingkan hasil demonstrasi dengan 

prediksi awal siswa dan prediksi akhir yang 

dilakukan secara berkelompok, guru 

mengidentifikasi miskonsepsi yang berkaitan 

dengan materi. Tahap application, guru meminta 

siswa menerapkan konsep yang sudah disudah 

dipahami oleh siswa.  

Setelah dilakukan uji prasyarat selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan analisis uji t 

thitung sebesar 3.288 > nilai ttabel sebesar 1.66980. 

Kemampuan berpikir kritis siswa smp kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, 

hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata posttest kedua 

kelas tersebut yaitu 85.37 > 80.68.  

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran level of inquiry-interactive 

demonstration dilatihkan kepada siswa secara 

sistematis. Hal ini ditunjukkan dari tahap 

observation siswa diminta mengamati sebuh video 

atau demonstrasi, selanjutnya siswa diminta untuk 

mendeskripsikan apersepsi yang dilakukan secara 

lisan maupun tulisan. Pada tahap manipulation siswa 

diminta untuk merumuskan hipotesis berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Tahap 

ketiga yaitu generalization, membuat kesimpulan 

dari demonstrasi yang mereka amati dan 

menuliskannya dalam lembar kerja siswa. Tahap ke 

empat yaitu verification, siswa membandingkan 

hasil diskusi, dan prediksi awal siswa yang telah 

dibuat dengan hasil demonstrasi. Tahap terakhir 

yaitu application siswa menyimpulkan 

pembelajaran dan mengerjakan soal penerapan 

maupun memberikan contoh dalam kehidupan 

sehari-hari. Hasil yang didapat  sesuai dengan 

pernyataan Wenning (2011a) yang menyatakan 

bahwa tahapan pembelajaran yang sistematis akan 

membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. Perbedaan 

kemampuan berpikir kritis tersebut menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh model pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada 

matapelajaran IPA kelas VII. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sutama, dkk, (2014) 

menyimpulkan  bahwa terdapat perbedaan 

keterampilan berpikir kritis antara siswa yang 

mengikuti model pembelajaran inkuiri dengan siswa 

yang mengikuti model pembelajaran langsung. 

Penelitian lain oleh Prabowo dan Sunarti (2015) 

yang menyatakan  bahwa rata-rata keterampilan 

berpikir kritis siswa di kelas eksperimen memiliki 

hasil yang lebih baik daripada kelas kontrol karena 

thitung > ttabel.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada 

mata pelajaran IPA kelas VII. Dari analisis data 

dapat diketahui hasil uji hipotesis menggunakan uji-

t pada taraf signifikansi 0,05 menunjukkan hasil 

kemampuan berpikir kritis siswa sebesar thitung = 

3,288. Nilai thitung  tersebut lebih besar daripada nilai 

ttabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

yang belajar dengan model pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration  lebih tinggi 

daripada siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran level of Inquiry-discovery learning. 

 Perbedaan kemampuan berpikir kritis tidak 

terlepas dari perbedaan karakteristik model 

pembelajaran antara level of inquiry-interactive 

demonstration dan level of inquiry-discovery 

learning. Kedua model memiliki langkah 

pembelajaran yang sama yaitu observation, 

manipulation, generalization, verification, dan 

application. Tetapi proses pembelajaran didalamnya 

tidak sama, perbedaannya terletak pada model 

pembelajaran level of inquiry-interactive 

demonstration siswa lebih berperan aktif. 

Sedangkan pada model pembelajaran level of 
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Inquiry-discovery learning siswa masih banyak 

mendapatkan bimbingan dari guru contohnya pada 

saat tahap observation. Pembelajaran level of 

inquiry-interactive demonstration siswa diminta 

untuk mendeskripsikan apersepsi sendiri sedangkan 

pada pembelajaran level of inquiry-discovery 

learning siswa dibimbing oleh guru untuk 

mendeskripsikan apersepsi.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada 

mata pelajaran IPA siswa kelas VII SMPN 1 Pogalan 

yang belajar menggunakan level of inquiry-

interactive demonstration dengan pembelajaran 

level of-inquiry discovery learning, kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII SMPN 1 Pogalan yang 

belajar dengan model pembelajaran level of inquiry-

interactive demonstration  lebih tinggi dari siswa 

yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran level of inquiry-discovery learning.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan, beberapa 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Level of inquiry-interactive demonstration  

efektif diterapkan sebagai alternatif pembelajaran 

yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP pada mata pelajaran IPA 

materi suhu dan kalor maupun materi lainnya yang 

karakteristik materinya sesuai dengan model 

pembelajaran Level of inquiry-interactive 

demonstration 

2. Kelemahan dalam penelitian ini minimnya 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat 

percobaan. Pada penelitian selanjutnya dapat 

diberikan pendampingan keterampilan dalam 

menggunakan alat percobaan. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang tidak hanya mempelajari diri sendiri tetapi 

pembelajaran seluruh alam, baik benda mati atau benda hidup. Pembelajaran IPA juga tidak 

hanya mementingkan  penguasaan konsep saja, tetapi diharapkan siswa juga memiliki 

keterampilan proses dasar pada pembelajaran IPA, salah satunya adalah kemampuan 

berkomunikasi dengan baik. Kemampuan berkomunikasi dengan baik akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan kemampuan 

siswa tersebut, digunakan model pembelajaran TSTS dan CL-RRB. Hasil pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran TSTS dan CL-RRB adalah (1) Nilai CL-RRB 

siklus I (80,50) dan nilai CL-RRB siklus II (90,00), (2) Nilai kegiatan komunikasi siklus I 

(79,02) dan nilai kegiatan komunikasi siklus II (83,19), dan (3) Nilai tes tulis siklus I (80,56) 

dan nilai tes tulis siklus II (84,03). Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran TSTS dan CL-RRB dapat meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: Komunikasi, hasil belajar, TSTS dan CL-RRB 

 

PENDAHULUAN  

Mata pelajaran IPA di SMP/MTS salah 

satunya bertujuan agar peserta didik dapat 

meningkatkan pengetahuan, konsep, dan ketrampil-

an IPA. Berdasarkan pengamatan guru, ada beberapa 

permasalahan dalam proses pembelajaran, yaitu (1) 

Nilai siswa banyak dibawah nilai KKM,  (2) 

Kemampuan siswa berkomunikasi yang rendah, dan 

(3) Kemampuan siswa beragam, sehingga nilai siswa 

beragam. Untuk pemecahan masalah tersebut, perlu 

inovasi pembelajaran melalui pembelajaran 

kooperatif dengan  model TSTS (Two Stay-Two 

Stray) dan CL-RRB dengan tujuan dapat mening-

katkan kemampuan berkomunikasi dan hasil belajar 

siswa kelas VIII E.  Menurut Huda (2013:29) 

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas 

pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial di antara 

kelompok-kelompok pembelajar, yang di dalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong meningkat-

kan pembelajaran anggota-anggota yang lain.  

Menurut Huda (2014:207), tujuan pembe-

lajaran TSTS agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, salaing membantu me-

mecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama 

lain untuk berprestasi.  Model pembelajaran 

kooperatif TSTS adalah dua orang siswa tinggal di 

kelompok dan dua orang siswa bertamu ke 

kelompok lain. Dua orang yang tinggal bertugas 

memberikan informasi kepada tamu tentang hasil 

kelompoknya, sedangkan yang bertamu bertugas 

mencatat hasil diskusi kelompok yang dikunjungi-

nya. Model CL-RRB adalah suatu pembelajaran di 

mana para siswa bergiliran memberikan kontribusi 

menjawab pertanyaan dalam sebuah kelompok 

dalam bentuk tulisan. Dalam pembelajaran ini guru 

mengajukan pertanyaan atau tugas yang memiliki 

beberapa alternatif jawaban. Satu siswa mulai 

mengemukakan pendapat diteruskan kepada siswa 

berikutnya.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus 

dengan masing-masing siklus terdiri dari satu kali 

pertemuan. PTK yang dilakukan terdiri atas empat 

tahapan, yaitu (1) membuat rencana tindakan 

(planning), (2) melaksanakan tindakan (acting), 

mengadakan pemantauan (observasi), dan (4) 

mengadakan refleksi (refleksing). Intrumen yang 

digunakan adalah RRP, lembar kerja, lembar 

observasi , lembar hasil jawaban CL-RRB dan hasil 

tes tulis. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

E SMP Negeri 2 Gempol tahun pelajaran 2016/2017. 

Siswa kelas VIII E ini berjumlah 36 siswa, 21 laki-

laki dan 15 perempuan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dilakukan penulis pada 

19 Agustus 2016 dengan kegiatan mempersiapkan 
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RPP untuk satu kali pertemuan, lembar kerja, lembar 

observasi, lembar hasil CL-RRB, dan soal  tes tulis. 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan untuk pertemuan  I pada 

siklus I dilakukan pada hari Kamis, 25 Agustus 

2016. Materi yang dipelajari adalah rangka manusia 

( kepala, badan anggota gerak atas, anggota gerak 

bawah). Guru membagi 9 kelompok masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 siswa, 9 kelompok dibagi 

lagi memjadi 2, masing-masing 5 kelompok dan 4 

kelompok. Tiap kelompok mendapatkan satu materi. 

Pada pertemuan pertama, guru melakukan 

ekplorasi kepada siswa dengan melakukan 

pemberian pertanyaan dengan model CL-RRB yang 

memiliki beberapa alternatif jawaban. Satu siswa 

mulai mengemukakan sumbangan pikirannya, dan 

giliran mengemukakan pendapat diteruskan kepada 

siswa berikutnya , melakukan hal yang sama. 

Kegiatan berikutnya siswa mendapatkan 

LKS dan mengerjakan LKS dengan berdiskusi 

dalam kelompok  yang diberikan oleh guru dengan 

materi yang berbeda-beda pada setiap kelompok.  

Setiap kelompok yang telah selesai 

mengerjakan LKS, mempersiapkan kegiatan 

berikutnya, yaitu melakukan kegiatan dengan model 

TSTS. Model TSTS adalah kelompok dibagi 2, yaitu 

2 siswa sebagai tamu dan 2 siswa sebagai tuan 

rumah. Tuan rumah bertugas menerangkan kepada 

tamu dari kelompok lain, sedangkan tugas tamu 

mencatat semua informasi dari tuan rumah dari 

kelompok lain. Kegiatan ini berlangsung bergiliran 

sampai tamu kembali pada kelompoknya dan tamu 

memberikan informasi  dari kelompok lain kepada  

tuan rumah pada kelompoknya. Aktifitas siswa 

100% aktif mengkomunikasikan  hasil diskusi 

kelompok dengan model TSTS, karena semua siswa 

dalam kelompok akan memberikan informasi 

kepada kelompok lain dan kelompoknya sendiri. 

Pada akhir pertemuan siswa diberi tugas mencari 

informasi tentang materi yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya. 

Observasi 

 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru maupun siswa dipantau oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan. observasi siswa difokuskan pada aktivitas 

komunikasi siswa dengan aspek-aspek yang 

tercantum pada lembar observasi yaitu, kejelasan, 

kelengkapan, dan kelancaran. Sedangkan observasi 

untuk guru difokuskan pada keterlaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan RPP. 

Refleksi 

 Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan dapat dievaluasi/refleksi dengan 

ditemukan hambatan yang akan dipakai sebagai 

acuan untuk dilakukan pada siklus II. Hambatan 

yang dihadapai oleh guru dengan penggunaan model 

pembelajaran TSTS dan CL-RRB adalah 

membutuhkan waktu yang lama. Solusi yang 

dilakukan oleh guru untuk kegiatan yang 

membutuhkan waktu yang lama adalah, (1) Kegiatan 

CL-RRB, pemberian soal kepada kelompok dan 

dikerjakan secara bergiliran, dengan pemberian 

batas waktu, (2) Kegiatan TSTS, membutuhkan 

waktu yang lama pada saat mengerjakan LKS 

sehingga solusi yang diberikan guru adalah  

pertemuan berikutnya sudah dipersiapkan terlebih 

dahulu materi yang akan dikerjakan oleh tiap-tiap 

kelompok dengan topik yang berbeda dan 

dikonsultasikan kepada guru. 

  

B. Siklus II 

Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan dilakukan penulis pada 

20 Agustus 2016 dengan kegiatan mempersiapkan 

RPP untuk 1 kali pertemuan, lembar kerja, lembar 

observasi, lembar hasil CL-RRB, dan soal  tes tulis. 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan untuk pertemuan  I pada 

siklus II dilakukan pada hari Sabtu, 27 Agustus 

2016. Materi yang dipelajari adalah sendi, otot, dan 

gangguan pada sistem gerak manusia. Kegiatan pada 

siklus II sama dengan pada siklus I, yaitu pada saat 

ekplorasi, guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa dengan model CL-RRB dengan pemberian 

batas waktu dalam pergiliran menjawab soal. Setelah 

kegiatan tersebut  siswa mengerjakan LKS dan 

presentasi dengan kelompok lain dengan model 

TSTS. Kegiatan 2 model pembelajaran (TSTS dan 

CL-RRB) dapat meningkatkan aktivitas 100% pada 

siswa.  

Observasi 

 Kegiatan observasi sama dengan kegiatan 

pada siklus I, yaitu kegiatan pembelajara antara guru 

dan siswa dipantau oleh observer dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Kegiatan siswa yang diobserver 

adalah aktifitas komunikasi siswa dengan aspek-

aspek yang tercantum dalam pada lembar observasi 

yaitu, kejelasan, kelengkapa dan kelancaran. Sedang 

kan kegiatan guru  difokuskan pada keterlaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan RPP. 

Refleksi 

 Kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

pada siklus I membutuhkan waktu lama maka 

pembelajaran pada siklus II dilakukan perbaikan, 

yaitu  (1)  kegiatan CL-RRB dengan pemberian soal 

dan dijawab secara bergiliran dalam kelompok 

diberikan batas waktu, (2) Kegiatan dengan pem-

berian materi beda tiap kelompok diberikan tugas 

sebelumnya. Dengan perbaikan tersebut ternyata 

kegiatan pembelajaran  pada siklus II mengalami 

peningkatan yaitu tidak membutuhkan waktu yang 

lama karena  sebelum kegiatan pembelajaran siswa 

pada siklus II diharuskan siswa menyiapkan materi 

dan  bimbingan ke guru agar siswa (tuan rumah) 

dapat berkomunikasi dengan benar. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I 

dan II, terlihat proses pembelajaran berlangsung 

dengan baik, siswa aktif melakukan pembelajaran 
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dengan bimbingan guru. Kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan yaitu 

siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan 

hasil belajar siswa meningkat. Meningkatnya 

kemampuan berkomunikasi dan hasil belajar siswa 

tersebut karena guru menggunakan model pem-

belajaran TSTS (Two stay-two stray) dan CL-RRB. 

Model pembelajaran CL-RRB diberikan oleh guru 

saat ekplorasi, biasanya ekplorasi guru memberikan 

pertanyaan pada semua siswa dan dijawab oleh 

siswa 1 atau 2 saja, tapi dengan menggunakan model 

CL-RRB semua siswa bisa memberikan kontribusi 

jawaban dan terakhir setiap kelompok berdiskusi 

untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kegiatan 

CL-RRB yang diberikan pada siklus I rata-rata 

(80,50) dan siklus II rata-rata (90,00). Melihat hasil 

dari siklus I dan II, kegiatan tersebut meningkat, 

secara otomatis kegiatan aktifitas siswa 

mengemukakan pendapat atau berkomunikasi lewat 

tulisan membuat semua siswa aktif dalam pem-

belajaran. Kegiatan CL-RRB pada siklus I meng-

alami kendala membutuhkan waktu yang lama, 

maka solusi untuk pembelajaran pada siklus II 

supaya tidak butuh waktu yang lama, guru mem-

berikan solusi memberikan batasan waktu setiap 

siswa bergiliran menjawab pertanyaan dari guru. 

Kegiatan kedua dalam pembelajaran 

menggunakan model TSTS (Two stay-two stray) 

seorang guru memberikan kesempatan semua siswa 

aktif berkomunikasi tentang materi yang sudah 

ditentukan. Pada pembelajaran yang seb elumnya 

lebih banyak guru yang mendominasi dalam 

pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran dengan 

model TSTS (Two stay-two stray) semua siswa aktif 

terlihat dari kegiatan, 2 siswa sebagai tuan rumah 

akan menjelaskan kepada 2 siswa sebagai tamu dari 

kelompok lain dan tamu tersebut mempunyai tugas 

mencatat hasil dari siswa sebagai tuan rumah dan 

nanti informasi akan dilaporkan ke kelompoknya. 2 

Siswa sebagai tamu atau tuan rumah saling 

bergantian untuk berkomunikasi menyampaikan 

topik yang sudah ditentukan dan diterima. Kegiatan 

berlangsung sampai siswa sebagai tamu akan 

kembali ke kelompoknya. Hasil pembelajaran TSTS 

dari siklus I (79,02) dan siklus II (83,19) mengalami 

peningkatan. 

Model pembelajaran yang dilaksanakan 

baik  CL-RRB dan TSTS ini memiliki keuntungan 

salah satunya siswa mampu mengungkapkan 

pendapatnya, kemampuan berbicara dapat 

ditingkatkan, dan meningkatkan minat dan prestasi 

belajar. Selain keuntungan, model pembelajaran 

TSTS memiliki kekurangan yaitu membutuhkan 

waktu lama. Karena membutuhkan waktu lama, 

maka guru dalam pertemuan siklus II memberikan 

tugas/PR sesuai dengan topik yang telah disiapkan, 

sehingga pada saat pembelajaran siklus II, siswa 

sudah siap dengan materi yang akan dipelajari dan 

siswa sebagai tuan rumah konsultasi bagaimana cara 

mengkomunikasikan materi yang sudah ditentukan. 

Kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah berjalan 

dengan baik, siswa aktif berkomunikasi dan 

meningkatkan hasil belajar dengan pemberian tes 

tulis. Keberhasilan model pembelajaran TSTS dan 

CL-RRB terlihat pada tabel 1 sebagai berikut.     

Tabel 1. Rata-rata peningkatan komunikasi, tes 

dan kegiatan nilai CL-RRB secara 

kelompok 
Penilaian Siklus I Siklus II 

Nilai Komunikasi 79,02 83,19 

Nilai tes tulis 80,56 84,03 

Nilai CL-RRB 80,50 90,00 

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran kooperatif TSTS (Two stay-two stray) 

dan  CL-RRB dapat meningkatkan hasil belajar, 

model pembelajaran TSTS (Two stay-two stray) dan 

CL-RRB, dapat meningkatkan kemampuan 

berkonunikasi pada siswa kelas VIII E.   

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pembelajaran dengan model TSTS  (Two stay-

two stray) dan CL-RRB dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi  belajar IPA kelas VIII 

E SMP Negeri 2 Gempol Tahun Pelajaran 

2016/2017  

2. Pembelajaran dengan model TSTS (Two stay-

two stray) dan CL-RRB dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA kelas VIII E SMP Negeri 2 

Gempol Tahun Pelajaran 2016/2017  

Saran 

1. Guru-guru yang lain dapat mempertimbangkan 

menggunakan model TSTS (Two stay-two stray) 

dan CL-RRB sebagai salah satu upanya 

mengatasi rendahnya kemampuan komunikasi 

dan hasil belajar peserta didik  dan sekaligus 

meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi 

tujuan pendidikan nasional. 

2. Hendaknya selalu mengaktifkan peserta didik 

dalam proses belajar belajar mengajar sehingga 

berlangsung student center dan bukan teacher 

center.  

3. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan 

penerapan model pembelajaran TSTS (Two stay-

two stray) dan CL-RRB. 
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Abstrak 

 

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan pikiran untuk menganalisis, 

mengevaluasi dan mensintesis informasi. Keterampilan berpikir kritis dapat dibangun dengan 

pembelajaran IPA. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran IPA yang sesuai 

dengan karakteristik IPA dapat membangun keterampilan berpikir kritis namun harus dengan 

strategi pembelajaran yang tepat. IPA selain merupakan produk berupa fakta, konsep dan 

prinsip juga merupakan sebuah proses, salah satu proses didalam IPA adalah proses 

menggambarkan fenomena mikroskopis secara mental model. Penggambaran tatanan 

mikroskopis sering terjadi miskonsepsi sehingga dibutuhkan kegiatan pengamatan secara 

bersama-sama agar bisa saling bertukar informasi. Kegiatan pembelajaran kerjasama yang 

baik di dalam kelompok dapat di terapkan dengan collaborative learning,  karena 

collaborative learning merupakan belajar kelompok yang menjunjung perbedaan dan 

mengahargai potensi setiap individu.  

 

Kata kunci: Berpikir kritis, Pembelajaran IPA, Collaborative learning 

 

PENDAHULUAN  

Keterampilan berpikir kritis merupakan salah 

satu keterampilan atau kecakapan hidup (life skill) 

yang harus dimiliki oleh para pembelajar di abad 21 

agar dapat berhasil dalam kehidupannya dan mampu 

memecahkan masalah-masalah yang akan 

dihadapinya. Dasar dari keterampilan berpikir masa 

depan adalah keterampilan berpikir kritis yaitu 

kemampuan menganalisis, mendeteksi dan 

mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi 

dimasa depan (Jones, et al. 2012). Keterampilan 

berpikir dapat dibangun ketika siswa masih berada 

pada jenjang pendidikan dasar sehingga akan 

terbiasa sampai ke tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. Salah satu modal dasar dan modal intelektual 

yang merupakan bagian fundamental dari 

kematangan seseorang adalah keterampilan berpikir 

kritis (Zubaidah 2010). Keterampilan menggunakan 

pikirannya dalam belajar dapat membantu siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya dan bukan 

sebuah kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan yang 

dimiliki guru atau yang ada di dalam buku. 

Keterampilan berpikir kritis juga berperan dalam 

perkembangan moral, perkembangan sosial, 

perkembangan mental, perkembangan kognitif dan 

perkembangan sains (Hashemi et.all. 2010). 

Keterampilan berpikir sangat dibutuhkan, 

diantaranya adalah keterampilan berpikir kritis dan 

kemampuan memecahkan masalah. Menurut 

laporan TIMSS (Trends in International 

Mathematcs Index) dan PISA keterampilan berpikir 

terutama pada bagian menganalisis untuk siswa 

indonesia masih kurang menggembirakan karena 

berada dibawah rata-rata internasional (kemdikbud, 

2011). Siswa-siswa indonesia masih kalah bersaing 

dengan siswa dari negara berkembang lainnya, hal 

ini tidak terlepas dari penerapan kurikulum 

pendidikan yang sebelumnya yang hanya 

menitikberatkan pada penyampaian informasi dan 

penghafalan dari pada pengembangan keterampilan 

berpikir.  

Keterampilan berpikir kritis dapat di bangun 

dengan sebuah kegiatan pembelajaran yang bisa 

memicu keterampilan berpikir seperti mengamati, 

menganalisis, dan mengkontruksi informasi yang 

diperoleh dari fenomena-fenomena. Pembelajaran 

yang tepat dalam membangun keterampilan berpikir 

salah satunya adalah IPA. Belajar IPA merupakan 

belajar mengamati fenomena, membuat pertanyaan 

berdasarkan pengamatan, menalar fenomena yang 

telah diamati, mencoba, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Semua kegiatan-kegiatan itu 

akan menimbulkan keterampilan berpikir, terutama 

didalam mengkomunikasikan informasi yang 

diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan.  

Pembelajaran IPA merupakan belajar 

fenomena, yaitu belajar yang dimulai dari 

mengamati fenomena alam berupa kejadian 

makroskopis yang dapat teramati langsung 

menggunakan panca indera, kemudian 

diterjemahkan dalam bentuk-bentuk simbolik untuk 

menganalisis hasil pengamatan, namun terdapat juga 

bentuk mikroskopis dan sub mikroskopis dari 

fenomena yang tidak dapat diamati secara langsung 

dan hal ini sering menimbulkan miskonsepsi 

terhadap fenomena yang terjadi sehingga 

dibutuhkan mental model untuk 

menggambarkannya, fenomena mikroskopis masih 

bisa teramati menggunakan alat namun fenomena 

sub mikroskopis sama sekali tidak dapat diamati, 

hanya satu cara yaitu dengan menggunakan mental 

model yang dimiliki oleh setiap individu. 

Pengambaran tatanan sub mikroskopis melalui 

mental model siswa sebaiknya mendapatkan 
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informasi tambahan, masukan dan perbandingan 

dari siswa lain agar penggambarannya mendekati 

kebenaran. Kegiatan mengkonstruksi pengetahuan 

melalui mental model terhadap fenomena 

mikroskopis merupakan salah satu bentuk IPA 

sebagai proses. Proses ini dapat memicu timbulnya 

keterampilan berpikir dan sebuah pengetahuan jika 

menggunakan strategi belajar yang tepat.  

Pembelajaran keterampilan berpikir kritis ini 

dapat diajarkan dalam bentuk kegiatan collaborative 

learning, hal ini sesuai dengan penelitian Omar 

(2015:296) menyatakan collaborative learning  

berdampak pada keterampilan berpikir kritis yang 

lebih memungkinkan untuk pengembangan 

keterampilan analisis, sintesis, aplikasi dan evaluasi. 

Collaborative learning yang merupakan 

pembelajaran yang berlandaskan teori belajar sosial 

dimana setiap siswa akan melakukan interaksi, 

saling bertanya dan saling memberikan masukan 

sehingga akan terbentuk komunitas belajar yang 

dapat meningkatkan pengetahuan. Stagich, (1999) 

hasil penelitiannya mendapatkan bahwa dengan 

model collaborative terdapat hasil belajar yang 

signifikan dari pembelajaran seperti berpikir kritis 

dan kreatif, kemampuan komunikasi, keterampilan 

komunikasi interpersonal, peningkatan rasa saling 

menghormati, berbagi dan empati, pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran dan pengetahuan yang 

diingat lebih lama. 

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji 

bagaimana membangun keterampilan berpikir kritis 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan 

collaborative learning, serta mengkaji keterkaitan 

antara pembelajaran IPA, keterampilan berpikir 

kritis dan collaborative learning. 

 

HASIL KAJIAN 

Karakteristik IPA 

Hakikat IPA adalah ilmu untuk mencari 

tahu dan memahami alam secara sistematik dengan 

penerapan konsep sehingga menjadi sebuah produk, 

sehingga IPA tidak hanya dipandang sebagai produk 

berupa kumpulan fakta, konsep, dan prinsip tapi 

juga merupakan proses dalam bentuk penemuan dan 

pengembangan. IPA berkaitan dengan mengamati 

fenomena-fenomena baik yang dapat diamati 

langsung dengan menggunakan panca indera 

maupun dengan menggunakan alat, IPA juga 

berkaitan dengan bagaimana cara mencari tahu 

tentang alam. Balim (2009:1) menyimpulkan 

“Mengajar siswa dengan gagasan menemukan, 

berpikir kritis, mempertanyakan, dan keterampilan 

pemecahan masalah adalah salah satu prinsip utama 

ilmu pengetahuan dan teknologi pengajaran”. 

IPA merupakan salah satu pelajaran yang 

melatih dan mengajarkan siswa agar mampu 

menguasai kecakapan hidup abad 21. Kecakapan 

hidup abad 21 itu diantaranya berpikir kritis, 

pemecahan masalah, komunikasi, berkolaborasi, 

kreativitas atau inovasi (Trilling, 2009:49, Tohmeh. 

2012,  Iinuma. 2014). IPA bukan hanya sekedar 

transfer ilmu berupa produk, tapi juga terdapat 

proses sebagai penemuan dan sikap ilmiah. 

Sehingga dari karakteristiknya, pembelajaran IPA 

dapat mengajarkan siswa menguasai keterampilan 

berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, 

kolaborasi dan inovasi asalkan menggunakan 

strategi pembelajaran yang tepat. 

Konsep materi yang selalu ada di dalam 

pelajaran setingkat SMP dan diteruskan ke tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi adalah konsep suhu 

dan kalor. Konsep Suhu dan kalor merupakan 

sebuah produk yang seharusnya dibelajarkan dalam 

bentuk sebuah proses penemuan dan penggalian 

pengetahuan mengenai suhu dan kalor, proses dalam 

hal ini seperti bagaimana menentukan titik didik 

sebuah zat cair dalam bentuk makroskopis dapat 

dilihat dari gelembung air yang dipanaskan, dalam 

bentuk mikroskopis adalah gerakan molekul air 

yang bergerak lebih cepat dan dalam bentuk 

simbolik dinyatakan dalam bentuk derajat panas, ke 

semua kegiatan dalam penemuan ini dapat 

membiasakan keterampilan berpikir yang lebih 

seperti berpikir kritis, sehingga siswa terbiasa 

menganalisis semua pengamatan dan informasi 

sebelum menjadi sebuah pengetahuan. 

Fenomena-fenomena sub mikroskopis dan 

tantangan dalam memecahkan masalah menjadikan 

IPA sebagai pelajaran yang dapat membagun 

keterampilan berpikir kritis siswa. Fenomena sub 

mikroskopis akan membuat siswa memiliki 

pandangan yang berbeda-beda, perbedaan dalam 

cara menyelesaikan dan menyimpulkan sangat 

membutuhkan kegiatan seperti collaborative 

learning. Kegiatan collaborative learning akan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat 

mendiskusikan dalam satu kelompok tanpa 

mengharuskan siswa memiliki kesimpulan dan hasil 

yang sama sebagai kesimpulan kelompok. Setiap 

siswa berhak memiliki cara serta kesimpulan 

berbeda-beda, sehingga collaborative learning 

dalam pembelajaran IPA akan membuat siswa 

memiliki keterampilan berpikir kritis.  

 

Defenisi Berpikir Kritis 

Ada banyak ahli yang mengkaji dan 

mendefenisikan tentang keterampilan berpikir kritis, 

diantaranya Trilling  (2009:51) mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai kemampuan untuk 

menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, 

meringkas, dan mensintesis informasi. Berpikir 

kritis merupakan kesepakatan dimensi kognitif 

berupa interpretasi, evaluasi, analisis, inferensi, 

penjelasan dan pengaturan diri (Liu, et. al. 2014). 

Magno (2010) mendefenisikan berpikir kritis 

berdasarkan empat faktor yaitu (1)kesimpulan:  

kemampuan untuk membedakan kebenaran atau 

kesalahan yang diambil dari data yang diberikan, 

(2)deduksi; kemampuan untuk berpikir secara 

deduktif dari pernyataan, untuk mengenali 
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hubungan antara implikasi dan proposisi, 

(3)interpretasi: kemampuan untuk membedakan 

antara generalisasi data salah yang meragukan dan 

data yang tidak diperlukan, (4)evaluasi argumen: 

kemampuan membedakan argumen yang relevan 

dan argumen yang tidak relevan dengan pertanyaan 

yang dipermasalahkan.  Dwyer (2014) 

mendefenisikan berpikir kritis adalah proses 

metakognitif yang terdiri dari bagian-bagian 

keterampilan bila digunakan dengan tepat 

kemungkinan menghasilkan solusi yang logis untuk 

masalah yang ditemukan. 

Indikator Berpikir Kritis 

Berpikir kritis menjadi sangat penting ketika 

merujuk pada teori belajar kontruktivis, karena 

untuk membangun sendiri pengetahuan di dalam 

pikiran seorang anak haruslah memiliki 

keterampilan berpikir memahami, menganalisis dan 

membuat keputusan dari informasi yang diterima 

agar menjadi sebuah pengetahuan. Keterampilan 

berpikir kritis bukanlah keterampilan yang 

diturunkan tapi membutuhkan proses belajar untuk 

membiasakannya, oleh karena itu perlu adanya 

upaya untuk mengajarkan kemampuan berpikir 

kritis di sekolah. Mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis di sekolah bukan lah hal yang mudah, 

namun dapat mengacu pada indikator-indikator 

yang sudah ditetapkan oleh para ahli pendidikan.  

Ennis (2011) mengidentifikasi lima belas 

indikator berpikir kritis yaitu: (1) fokus pada 

pertanyaan, (2) menganalisa argumen, (3) bertanya 

dan menjawab pertanyaan, (4) menilai kredebilitas 

sumber, (5) mengobservasi dan mempertimbang-

kan hasil observasi, (6) melakukan deduksi dan 

menilai hasil deduksi, (7) melakukan induksi, (8) 

membuat dan mempertimbangkan penilaian 

keputusan, (9) menggunakan istilah dan menentukan 

defenisi sesuai dengan kriteria yang tepat, (10) 

mengidentifikasi asumsi tidak tertulis, (11) 

mempertimbangkan alasan, (12) menyatukan 

pendapat, (13) memproses tujuan yang tepat untuk 

situasi yang sesuai, (14) mempunyai perasaan yang 

peka, (15) menggunakan strategi yang tepat dalam 

diskusi dan presentasi 

Keterampilan berpikir kritis dapat kita 

kembangkan melalui proses pembelajaran di dalam 

kelas, karena seyogyanya  keterampilan berpikir 

kritis merupakan potensi intelektual yang dapat 

dikembangkan seperti potensi-potensi lain yang ada 

di dalam diri seorang manusia, ketika pemikiran 

kritis telah berkembang maka akan menunjukkan 

ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Zubaidah 

(2010) ciri pemikir kritis (1) jika fakta, bukti dan 

alasan tidak kuat maka informasi dan pengetahuan 

diakui masih kurang, (2) memecahkan masalah dan 

mencari solusi menggunakan pikiran, (3) masalah 

dianalisis dengan menunjukkan kriteria, (4) ketika 

menjadi pendengar dapat memberikan feedback 

yang rasional, (5) menyimpulkan selalu berdasarkan 

fakta dan informasi yang lengkap dan (6) menolak 

informasi jika tidak didukung oleh argumen, data 

dan fakta yang jelas. 

Berpikir kritis bukanlah sesuatu 

keterampilan yang bisa dengan mudah dibiasakan 

pada siswa, karena keterampilan ini membutuhkan 

suatu kegiatan yang mendukung terbentuknya 

situasi yang membiasakan siswa berpikir secara 

berbeda, berpikir kritis untuk mengolah informasi 

dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran IPA 

dengan karakteristiknya berupa tatanan sub 

mikroskopis akan menimbulkan perbedaan cara 

berpikir melalui mental model untuk 

penggambarannya, serta memungkinkan perdebatan 

cara menyelesaikan masalah. Kegiatan yang dapat 

membuat siswa aktif berpikir dan berinteraksi tanpa 

menghilangkan kebebasan individu untuk berbeda 

dengan individu walaupun dalam satu kelompok 

adalah collaborative learning. Saiz, (2015:18) 

collaborative learning meningkatkan kinerja 

berpikir terutama pada kasus induksi, penalaran 

kritis dan pemecahan masalah namun tidak 

meningkatkan pada kemampuan pengambilan 

keputusan.  

Collaborative Learning 

Collaboration adalah tindakan bekerja dalam 

kelompok pada sebuah proyek bersama, berinteraksi 

satu sama lain, saling bergantung, hasil kerja sendiri 

dan anggota lain sebagai milik kelompok, berbagi 

dan saling memberikan peran, saling 

mempengaruhi, menemukan tujuan kelompok 

menjadi tujuan bersama (Styron, 2014). Sehingga 

collaboration merupakan kemampuan bekerja sama 

yang berasaskan rasa saling menghargai kelebihan 

masing-masing, hal ini dapat dilihat langsung dalam 

kegiatan collaborative learning. Gokhale, (1995) 

mengungkapkan bahwa collaborative learning 

merupakan metode pengajaran dimana siswa 

bekerja di dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. Penelitian (Burress, 2015) menyatakan 

collaborative learning sejenis proses pembelajaran 

di mana siswa belajar dalam kelompok dengan 

anggota komunitas yang berpengetahuan lebih 

kompleks dari pada mereka sendiri. Kolaborasi 

membuat siswa lebih banyak belajar dengan 

bersama-sama menemukan (Eijl, 2005:61).  

Collaborative learning secara teori 

digunakan untuk mengakomodir seluruh siswa di 

dalam kelas dengan kemampuan belajar yang 

beraneka ragam. Kelas yang heterogen secara 

akademik akan terdapat tiga level siswa, yaitu siswa 

level A dengan kemampuan belajar yang tinggi, 

siswa level B dengan kemampuan belajar yang 

sedang dan siswa level C dengan kemampuan 

belajar yang rendah. Model belajar kelompok seperti 

cooperative learning terkadang hanya 

mengakomodir siswa level A dan level B karena 

dalam pelaksanaannya siswa level C akan sulit 

untuk berkomunikasi dengan siswa level A atau B 

sehingga siswa level C lebih menyerahkan tugas 

kelompok kepada siswa level A atau B saja untuk 
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memenuhi tugas kelompok karena nilai yang 

diberikan adalah nilai kelompok. Kegiatan belajar 

kelompok yang seperti ini tentu tidak membuat 

sebagian siswa tidak memiliki keterampilan berpikir 

kritis. Sedangkan collaborative learning tugas yang 

harus diselesaikan bersifat individu, hasil individu 

dan kesimpulanpun bersifat individu, namun dalam 

menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan 

kesimpulan dilakukan secara bersama-sama dalam 

kelompok.  

Proses pembelajaran selama ini seakan 

membuat anak berkompetisi menjadi yang terbaik 

dan menjadi lebih egois. Pembelajaran kelompok 

yang biasa dilakukan juga masih terdapat 

kekurangan, yaitu membuat anggota kelompok yang 

lebih pintar menjadi semakin pintar dan anggota 

kelompok yang kurang mampu merasa tidak bisa. 

Sehingga dibutuhkan pembelajaran kelompok yang 

mengakomodir kedua bentuk kemampuan ini yaitu 

dengan collaborative learning dimana setiap 

anggota kelompok bebas mengemukakan potensi 

masing-masing tanpa ada paksaan untuk mencapai 

kesimpulan yang sama, sehingga terjadi sikap saling 

menghargai dan bekerja sama. Pembelajaran dengan 

kolaborsi (collaborative learning) menciptakan 

lingkungan belajar yang lebih efektif, meningkatkan 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

mengurangi rasa bersaing, mengurangi dominasi 

guru di dalam kelas (Valdez, et al, 2015). 

Collaborative learning bukan hanya 

bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, tapi 

lebih pada bagaimana agar terbentuk komunitas 

belajar yang dapat mewadahi siswa kapanpun dan 

dimanapun untuk belajar bersama-sama sehingga 

tercipta interaksi sosial yang positif dikalangan 

siswa. Interaksi sosial dalam bentuk aktivitas belajar 

yang diharapkan adalah aktivitas yang dapat 

mewadahi siswa dengan kemampuan belajar yang 

rendah mendapatkan bimbingan dan bantuan atau 

bersama-sama mencari kesimpulan untuk 

pemecahan masalah yang di hadapi dengan orang 

yang lebih tahu, dalam hal ini (collaborative 

learning) yang memberikan bantuan dan bimbingan 

adalah siswa yang memiliki kemampuan belajar 

yang tinggi. Interaksi bisa berupa komunikasi yang 

diawali oleh keingintahuan siswa kemampuan 

rendah untuk mencari kesimpulan dan solusi dengan 

cara bertanya pendapat siswa kemampuan tinggi, 

namun siswa kemampuan rendah boleh memiliki 

kesimpulan sendiri setelah mendapatkan bimbingan 

dan bantuan . 

Reid dalam Yeok-Hua (1998) 

mengemukakan lima tahapan collaborative learning 

yaitu enggagement, exploration, transformation, 

presentation  dan reflection.  Tahapan-tahapan 

dalam collaborative learning  ini dilakukan didalam 

proses pembelajaran. Tahapan pertama dalam 

collaborative learning  adalah enggagement guru 

mengatur kelas dan membuat kesepakatan belajar 

menggunakan collaborative learning, pada tahapan 

ini guru mengambil peran penting dalam membagi 

kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan 

akademik. Pembagian kelompok yang tepat 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Tahapan 

kedua adalah exploration di mana siswa 

mengeksplorasi berdasarkan ide awal dan informasi. 

Pada tahapan ini siswa menggali informasi dengan 

menggunakan semua potensi yang di miliki, 

informasi tersebut dianalisis, dievaluasi dan 

disentesis di dalam pikiran kemudian membuat 

kesimpulan sendiri untuk didiskusikan dengan 

kelompok. Perbedaan tiap-tiap individu pada satu 

kelompok dalam cara menggali informasi dan proses 

menarik kesimpulan sementara secara individu 

dibolehkan dalam collaborative learning. Tahapan 

ketiga transformation yaitu transformasi 

pengetahuan dari siswa prestasi tinggi ke siswa 

prestasi rendah dalam bentuk saling bertukar 

pikiran. Setelah semua siswa memiliki kesimpulan 

individu dari informasi yang di peroleh, dilanjutkan 

dengan mendiskusikan dan membandingkan 

kesimpulan tiap-tiap individu dalam satu kelompok 

agar terjadi transformasi pengetahuan. Tahapan 

transformasi pengetahuan ini juga bisa dilakukan 

ketika melakukan penyelidikan secara berkelompok. 

Harapan dari kegiatan transformasi ini adalah 

adanya kesadaran sendiri dari siswa kemampuan 

akademik rendah untuk bertanya kepada siswa 

kemampuan akademik tinggi. Tahapan keempat 

presentation dimana siswa melakukan presentasi 

kelompok yang diamati, dicermati, dibandingkan 

hasilnya dan ditanggapi oleh kelompok lain. 

Kegiatan ini akan memberikan kesempatan untuk 

setiap kelompok membandingkan hasil yang di 

peroleh dengan kelompok lain sebagai informasi 

tambahan untuk menarik kesimpulan akhir. Tahapan 

ke lima reflection yaitu proses tanya jawab antar 

kelompok dan membuat kesimpulan. 

Penerapan tahapan collaborative learning 

tidak akan berpengaruh besar pada materi yang tidak 

menampilkan tantangan dan perbedaan dalam 

pemahaman. Tahapan collaborative learning akan 

sangat berguna jika digunakan dalam pembelajaran 

IPA yang materinya dapat menimbulkan perdebatan 

dan cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda 

dari setiap siswa. Perdebatan dan perbedaan dalam 

menyelesaikan masalah seperti pada materi IPA 

yang banyak mengandung tatanan sub mikroskopis 

dan pertanyaan yang menantang, karena tatanan sub 

mikroskopis ini menggunakan mental model yang 

berbeda-beda bagi setiap siswa dalam 

penggambarannya dan pertanyaan yang menantang 

tingkat kesulitannya juga akan menimbulkan 

perdebatan. Materi IPA yang memiliki tatanan sub 

mikroskopis salah satunya adalah suhu dan kalor. 

Korelasi Berpikir Kritis dan Collaborative 

Learning dalam Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA memiliki kesesuaian 

dengan bagaimana para ahli menemukan ilmu 

pengetahuan yaitu dengan cara mengamati, 
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membuat hipotesis, menguji hipotesis, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan. 

Pembelajaran IPA akan menumbuhkan 

keterampilan berpikir kritis jika menggunakan 

strategi pembelajaran yang tepat, strategi 

pembelajaran yang membuat siswa aktif berpikir 

dan saling bertukar informasi dalam menyimpulkan 

sebuah hasil pengamatan fenomena baik dalam 

tatanan makro maupun tatanan mikro. Kegiatan 

pembelajaran yang tepat dalam mendiskusikan 

fenomena adalah collaborative learning karena 

terdapat korelasi antara sintaks collaborative 

learning dengan indikator keterampilan berpikir 

kritis. Kesemuanya berlangsung dalam 

pembelajaran IPA yang memiliki karakteristik  yang 

sesuai dengan cara membangun keterampilan 

berpikir siswa, salah satu karakteristik IPA adalah 

sebuah porses berupa prosedur pemecahan masalah 

melalui metode ilmiah yang meliputi 

mengobservasi, berhipotesis, melakukan 

eksperimen, mengevaluasi, mengkomunikasikan 

dan menyimpulkan. 

Collaborative learning memiliki lima 

tahapan yang dikemukakan oleh Reid, empat 

diantaranya akan membangun dan melatih siswa 

memiliki keterampilan berpikir kritis jika merujuk 

pada indikator berpikir kritis yang dikemukakan 

oleh Ennis. Korelasi antara sintaks collaborative 

learning dapat membangun keterampilan berpikir 

kritis dapat penulis hubungkan seperti Exploration 

di mana siswa akan mengeksplorasi berdasarkan ide 

awal akan meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa denagan indikator menilai kredebilitas 

sumber, mengobservasi dan mempertimbangkan 

hasil observasi, menggunakan istilah dan 

menentukan defenisi sesuai dengan kriteria yang 

tepat. Transformation yaitu transformasi 

pengetahuan dari siswa prestasi tinggi ke siswa 

prestasi rendah dalam bentuk saling bertukar pikiran 

akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis  

pada indikator menganalisa argumen, melakukan 

induksi, melakukan deduksi dan menilai hasil 

deduksi, mengidentifikasi asumsi tidak tertulis. 

Presentation melakukan presentasi kelompok yang 

diamati, dicermati, dibandingkan hasilnya dan 

ditanggapi oleh kelompok lain akan meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis pada indikator 

menggunakan strategi yang tepat dalam diskusi dan 

presentasi. Reflection  yaitu proses tanya jawab antar 

kelompok dan membuat kesimpulan akan 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada 

indikator fokus pada pertanyaan, bertanya dan 

menjawab pertanyaan, mempertimbangkan alasan, 

membuat dan mempertimbangkan penilaian 

keputusan, dan menyatukan pendapat. 

Model collaborative learning menghargai 

perbedaan baik proses maupun hasil yang di peroleh. 

Perbedaan-perbedaan itu dapat didiskusikan dalam 

kegiatan aktif berkelompok untuk saling 

berargumen, hal ini melatih siswa untuk 

menggunakan pikiran masing-masing dan 

membangun keterampilan berpikir kritis. 

Keterampilan berpikir kritis yang dibangun terutama 

dalam kegiatan mendiskusikan dan menggambarkan 

model mental tatanan mikro dari sebuah fenomena. 

Collaborative memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan 

sebelumnya dalam melakukan penyelidikan 

(Rozenszayn 2011:124). 

Tatanan mikroskopis dari pembelajaran IPA 

sangat sering menimbulkan miskonsepsi dan 

perdebatan diantara siswa, perdebatan ini dapat 

dilakukan dalam kegiatan collaborative learning 

sehingga mengakomodir keselurahan siswa dengan 

berbagai kemampuan akademik untuk dapat 

bersam-sama mampu menemukan kesimpulan 

secara mandiri. Tatanan mikroskopis dalam IPA 

hanya dapat digambarkan dengan menggunakan 

model mental siswa, dalam hal ini agar mencapai 

kesimpulan yang mendekati kebenaran, maka siswa 

harus memilki informasi sebanyak mungkin untuk 

menggambarkannya. Informasi-informasi ini bisa 

didapatkan dari kegiatan collaborative learning  

yaitu bekerja sama dalam kelompok dengan cara 

saling bertukar pikiran. Informasi yang didapat tidak 

serta merta langsung diterima sebagai penetahuan, 

tapi harus malalui analisis mendalam didalam 

pikiran siswa. 

Pembelajaran IPA dapat membangun 

keterampilan berpikir kritis dengan menggunakan 

strategi pembelajaran yang tepat berupa kegiatan 

aktif seperti collaborative learning yang 

mengakomodir semua informasi dan menjadi bahan 

untuk didiskusikan bersama-sama baik dalam 

tatanan makroskopis, mikroskopis dan simbolik. 

 

PENUTUP 

Berpikir kritis dapat dipelajari dan 

dikembangkan melalui pebelajaran IPA dengan 

perencanaan pembelajaran yang tepat salah satunya 

adalah collaborative learning yang merupakan 

aktivitas belajar sosial. Interaksi sosial berupa 

collaborative learning memungkinkan lebih banyak 

informasi yang didapat, pikiran akan menganalisis, 

mengevaluasi, menafsirkan dan mensintesis 

informasi-informasi ini sehingga menjadi 

kesimpulan dan pengetahuan. Mengingat 

pentingnya berpikir kritis sudah selayaknya guru 

memberikan perhatian lebih pada pengembangan 

keterampilan berpikir siswa.  

Berdasarkan kajian beberapa literatur yang 

menyatakan keterampilan berpikir kritis dapat 

dikembangkan karena merupakan salah satu potensi 

intelekual yang dimiliki oleh manusia. Kesesuain 

antara hakikat belajar IPA dan kegiatan 

pengembangan berpikir kritis melalui collaborative 

learning maka penulis memiliki kesimpulan dalam 

artikel ini yaitu dengan proses pembelajaran 

collaborative learning dapat membangun 

keterampilan berpikir kritis siswa. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran IPA memiliki peran yang strategis dalam membelajarkan sistem kalender Islam 

mengingat konstruksinya yang berangkat dari tinjauan terhadap gerakan relatif bumi, bulan, dan 

matahari, yang dipadukan dengan aspek keislaman. Makalah ini merupakan penelitian 

pendahuluan pengembangan pendidikan dengan tujuan mendesain materi khusus tentang sistem 

kalender Islam melalui pembelajaran IPA sebagai sarana sosialisasi penyatuan kalender Islam 

global. Kegiatan pembelajaran dimulai dari pembahasan gerakan relatif bumi, bulan, dan 

matahari, kemudian pengenalan sistem koordinat horizon dan dasar-dasar ilmu falak sebagai 

materi pengayaan. Selanjutnya, setelah menganalisis ayat-ayat kauniyah dan hadits-hadits shahih, 

dilakukan praktik pengamatan terhadap fase-fase bulan, simulasi gerakan bulan dengan software 

NAAP, dan simulasi rukyat dengan software Stellarium berbasis kriteria-kriteria hisab yang ada. 

Hasil pembelajaran telah mampu menjelaskan alasan perbedaan waktu hari raya Islam. 

 

Kata kunci: Kalender Islam, Pembelajaan IPA, Integrasi Sains-Islam, Stellarium 

 

PENDAHULUAN  

Sistem kalender baik Masehi maupun 

Hijriyah dibangun berdasarkan keteraturan gerakan 

relatif bumi, bulan, dan matahari. Kalender Hijriyah 

tidak seperti kalender Masehi yang hanya ditentukan 

oleh pemenuhan aspek-aspek astronomis. Ada 

aspek-aspek keislaman yang turut menjadi 

pertimbangan dalam menentukan pergantian tanggal 

dalam kalender Hijriyah. Di berbagai belahan dunia, 

terutama di Indonesia yang mayoritas berpenduduk 

muslim, masih dijumpai perbedaan interpretasi 

terhadap ketentuan penanggalan Hijriyah. 

Akibatnya, momen penting ibadah tahunan seperti 

awal puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha dalam beberapa 

kesempatan berbeda waktu pelaksanaannya. 

Perbedaan ini dialami oleh dua organisasi 

masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, 

yaitu Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. 

Dalam 6 tahun terakhir, awal puasa Ramadhan 

pernah berbeda pada tahun 2012 dan 2013, Idul Fitri 

pernah berbeda pada tahun 2011, dan Idul Adha 

pernah berbeda pada tahun 2010, 2014, dan 2015. 

Untungnya, perbedaan-perbedaan tersebut tidak 

akan terjadi lagi hingga tahun 2021 (Maskufa, 2012). 

Hingga saat ini para cendekiawan kedua 

ormas telah berdialog untuk mengupayakan adanya 

penyatuan kalender. Bahkan di tingkat dunia, telah 

dilakukan Kongres Kesatuan Kalender Hijri 

Internasional di Istambul, Turki pada akhir Mei 2016 

yang menyepakati satu hari satu tanggal (kalender 

Islam global). Peran pemerintah, tokoh agama, dan 

pemerhati pendidikan ialah mensosialisasikan 

keputusan tersebut agar terbangun pemahaman akan 

pentingnya sistem kalender Islam yang mapan 

(Raharto, 2010). 

Berkaitan dengan hal ini, pembelajaran IPA 

di sekolah memiliki peran yang strategis untuk 

membelajarkan konstruksi sistem kalender bagi 

peserta didik, mengingat gerakan relatif bumi, bulan, 

dan matahari yang menjadi pondasinya merupakan 

cakupan kajian IPA. Ilustrasi ini dikenal dengan 

istilah Contextual Teaching and Learning (CTL), 

yakni menghadirkan isu-isu terkini yang dipadukan 

dengan pengetahuan yang baru untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang lebih bermakna (Smith, 2010).  

Gagasan untuk memperkenalkan sistem 

kalender Islam ke dalam pembelajaran IPA juga 

timbul karena adanya miskonsepsi tentang penyebab 

perbedaan hari raya. Masyarakat menganggap 

metode rukyat (melihat bulan/hilal) yang dilakukan 

oleh NU memberi hasil yang berbeda dengan metode 

hisab (perhitungan) yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah. Ternyata bukan hal ini yang 

menjadi penyebab, melainkan perbedaan kriteria 

hisab yang dijadikan landasan dalam penentuan awal 

bulan Hijriyah (Vitriyanti, 2011: 2140). Penulis 

berpendapat, membelajarkan sistem kalender Islam 

dalam pembelajaran IPA melalui strategi dan media 

yang relevan dapat turut meremediasi miskonsepsi 

ini.  

Perumusan sistem kalender Islam memiliki 

kesamaan dengan hakikat IPA sebagai ilmu 

pengetahuan, yaitu sama-sama berangkat dari 

aktivitas empirik, analisis data, deduksi untuk 

memperoleh penjelasan yang valid tentang sebuah 

gejala alam, dan pada akhirnya tercipta suatu 

rumusan prediksi tentang hal-hal yang akan terjadi 

(Puskur Balitbang Depdiknas). Bahkan ketentuan 

untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan 

relatif bulan, bumi, dan matahari, terutama untuk 

menandai awal bulan Hijriyah, bersumber dari hadits 

shahih dan ayat kauniyah dalam Al Quran:  

"Berpuasalah karena melihatnya (hilal 

Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya 
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(hilal Syawal), jika berawan (tidak bisa melihatnya) 

maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 

menjagi tiga puluh (30)." (HR, Muslim no. 1081 dan 

an-Nasa`i no. 2124) 

“Dan matahari berjalan ditempat 

peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami 

tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga 

(setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) 

kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. 

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan 

bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. 

Dan masing-masing beredar pada garis 

edarnya.”(QS. Ya Sin 38-41)  

“Matahari dan bulan (beredar) menurut 

perhitungan.” (QS. Ar Rahman 5) 

Ayat-ayat di atas merupakan sebagian di 

antara banyak dalil yang menginspirasi integrasi 

Islam dan sains, yakni IPA yang didukung, 

dieksplorasi, dan dikembangkan berdasarkan 

sumber-sumber Ilahiyah (Alquran dan Hadits) 

(Haught dalam Thoyib, 2013: 6).  

Makalah ini merupakan penelitian 

pendahuluan pengembangan pendidikan dengan 

tujuan mendesain materi khusus dan strategi 

membelajarkan sistem kalender Islam melalui 

pembelajaran IPA sebagai sarana sosialisasi 

penyatuan kalender Islam global. Hasilnya 

diharapkan dapat memberi inspirasi bagi guru, 

dosen, maupun praktisi pendidikan tentang 

penerapan interaksi antara agama dan sains 

(astronomi) yang mengacu pada hadits shahih dan 

ayat-ayat kauniyah, terutama bagi penguatan 

keilmuan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

 

METODE 

Rancangan materi khusus tentang sistem 

kalender Islam pada pembelajaran IPA sebagai 

sarana sosialisasi penyatuan kalender Islam global 

mengacu pada dua pertanyaan berikut, yaitu: 

a. Apa saja konsep-konsep dasar yang diperlukan 

untuk menjelaskan sistem kalender Islam? 

b. Bagaimana strategi dan media yang tepat untuk 

membelajarkan konsep-konsep tersebut? 

Rumusan masalah di atas dielaborasi sebagai 

berikut.  

Pertama, bagaimana standar pembelajaran 

IPA yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan 

khususnya di tingkat SMP di mana terdapat mata 

pelajaran IPA. Pada bagian ini juga dilakukan 

analisis terhadap isi beberapa Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) tentang topik Gerakan Benda-

Benda Langit sebagai landasan untuk melakukan 

pengayaan. Selanjutnya apa saja isu-isu terkini 

tentang urgensi penyatuan kalender Islam dan 

bagaimana mengemasnya dalam pembelajaran IPA. 

Untuk menyelaraskan materi IPA dengan dasar-

dasar astronomi dan falakiyah yang berhubungan 

dengan sistem kalender, konsep apa yang perlu 

diajarkan sebagai basis pemahaman. Terakhir, 

bagaimana kegiatan peserta didik yang 

membelajarkan konsep-konsep tersebut dan apa saja 

media penunjang yang relevan. Penjelasan ini 

digambarkan melalui bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan Mendesain Materi Khusus 

tentang Sistem Kalender Islam 

Pada penelitian ini, dilakukan uji coba 

terbatas pada mahasiswa Tadris IPA IAIN Jember 

yang berjumlah 24 orang dalam mata kuliah Bumi 

dan Antariksa. Sampel ini dipilih karena merupakan 

calon guru IPA di SMP atau MTs yang nantinya 

mengajarkan topik Gerakan Benda-Benda Langit 

seperti pada standar isi KTSP mata pelajaran IPA di 

tingkat SMP/MTs, yakni kelas IX Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

nomor 5. 

Selain itu, sampel tersebut dipilih setelah 

sebelumnya dilakukan wawancara terhadap 

sejumlah guru IPA, guru fisika, maupun mahasiswa 

calon guru IPA tentang penyebab perbedaan hari 

raya Islam. Hasilnya, sebagian besar belum 

mengetahuinya dengan benar dan belum pernah 

membahas konstruksi sistem kalender Islam dalam 

pembelajaran IPA di kelas. Sebagian besar belum 

mengetahui istilah altitude/ketinggian dalam 

koordinat horizon dan konsep konjungsi/ijtimak. 

Padahal dua konsep ini merupakan dasar minimal 

untuk memahami perbedaan penentuan awal bulan 

Hijriyah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pokok-Pokok Materi 

Konstruksi Dasar Sistem Kalender 

Aktivitas pembelajaran IPA (yang akan 

dibahas pada sub bab selanjutnya) terinspirasi dari 

sejarah terciptanya sistem kalender. Sejak lama 

manusia telah terbiasa melakukan pengamatan 

terhadap benda-benda yang tampak di langit. 

Kemunculan, kenampakan, serta posisi benda langit 

yang berubah setiap hari, bulan, hingga bertahun-

tahun memberikan pola yang unik sehingga dapat 

digunakan sebagai penanda waktu. Pola-pola 

periodik tersebut diingat, dicatat, dan dilaporkan 

secara turun temurun. Seiring dengan 

berkembangnya ilmu matematika, kemunculan 

benda-benda langit tersebut dapat diramalkan 

dengan tepat di masa depan. Dari sinilah ilmu hisab 

dan astronomi mulai berkembang. 

Untuk membuat suatu kalender diperlukan 

ilmu hisab (komputasi) dan astronomi. Namun hasil 

hisab saja belum bisa menetapkan awal bulan kalau 

belum menggunakan kriteria. Kriteria merupakan 

salah satu dari tiga syarat utama untuk membangun 
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sistem kalender yang mapan. Tiga syarat 

membangun sistem kalender yang mapan antara 

lain: (1) adanya otoritas tunggal yang 

memberlakukan, (2) adanya batas wilayah yang 

disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang 

disepakati. Perbedaan penentuan awal bulan dalam 

sistem kalender Islam di Indonesia bersumber dari 

belum adanya kesepakatan pada tiga syarat tersebut 

(Djamaluddin, 2015). Pada makalah ini, penulis 

menitik beratkan pada masalah perbedaan kriteria 

dalam penentuan awal bulan.  

Pembelajaran IPA tentang sistem kalender 

Islam juga berupaya untuk memahamkan pentingnya 

memiliki kalender Islam yang mapan. Kalender 

Islam yang mapan adalah kalender yang bisa 

digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan 

kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang 

bisa dibuat untuk puluhan tahun bahkan ratusan 

tahun ke depan (Raharto, 2010).   

Analisis Materi IPA: Gerakan Relatif Bumi, Bulan, 

dan Matahari 

Penyusunan sistem kalender tidak lepas dari 

analisis gerakan relatif bumi, bulan, dan matahari 

serta pengaruh yang ditimbulkan, seperti penentuan 

waktu dan posisi terbenamnya matahari dan bulan 

yang sangat dibutuhkan dalam hisab/rukyat. Setelah 

dilakukan analisis terhadap SK-KD mata pelajaran 

IPA kelas IX dan analisis terhadap isi buku BSE, 

berikut ini adalah pokok-pokok materi yang 

ditekankan.  

Pertama, planet bumi melakukan gerakan 

rotasi dengan kemiringan 23,5o tegak lurus terhadap 

bidang ekliptika dengan periode 24 jam. Akibat dari 

rotasi bumi antara lain terjadinya siang dan malam, 

gerak semu harian matahari, dan gerak semu harian 

bintang. Matahari dan bintang-bintang terlihat terbit 

dari timur dan bergerak ke barat sejajar dengan 

ekuator langit. 

Kedua, dengan kemiringan tersebut, bumi 

juga melakukan revolusi mengelilingi matahari. 

Lintasannya berbentuk elips dan membutuhkan 

rerata waktu 365,2425 hari untuk sekali putaran. 

Jangka waktu revolusi bumi dijadikan dasar dalam 

perhitungan tahun Masehi. Revolusi bumi dengan 

kemiringan ini menyebabkan hal-hal sebagai 

berikut: perubahan musim pada tanggal dan bulan 

tertentu (Gambar 2); gerak semu tahunan matahari, 

yakni posisi matahari yang berubah dari belahan 

bumi utara (23,5o LU) ke selatan (23,5o LS) (Gambar 

3); dan perubahan tempat (dan waktu) terbit dan 

terbenam matahari secara gradual (Gambar 4). 

 
Gambar 1 Revolusi matahari dan waktu  

  pergantian musim (www.srh.noaa.gov)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gerak semu tahunan Matahari 

 
Gambar 3 Perubahan tempat terbit dan  

       terbenam matahari 

Ketiga, bulan melakukan gerakan rotasi dan 

revolusi mengelilingi bumi, sekaligus bersama bumi 

mengelilingi matahari. Periode rotasi bulan sama 

dengan periode revolusi bulan, yakni 27.3 hari. Ini 

juga dinamakan periode Sinodis, yaitu selang waktu 

yang diperlukan bulan berada pada arah bintang 

yang sama dua kali berurutan. Bulan mengorbit 

bumi dengan lintasan berbentuk elips yang 

membentuk sudut kemiringan (inklinasi) sekitar 5o 

terhadap bidang ekliptika. Inilah yang menyebabkan 

gerhana bulan dan matahari tidak terjadi setiap 

bulan. Selain itu bidang orbit bulan relatif tidak 

konstan di langit (Wikipedia.org). 

 
Gambar 4 Orbit Bulan Mengelilingi Bumi  

    (www.latimes.com) 

http://(www.srh.noaa.gov/
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Keempat, fase bulan (moon’s phase) adalah bentuk 

bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi 

(sabit, kuartil, gibous, purnama) yang bergantung 

pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi. 

Periode Sinodis bulan merupakan selang waktu yang 

diperlukan bulan menempuh satu fase bulan tertentu 

dua kali secara berurutan. Periode sinodis bulan 

menciptakan momen ijtimak atau konjungsi, inilah 

momen yang penting dalam pengamatan bulan baru. 

 
Gambar 5 Perubahan Fase bulan 

 

Koordinat Horizon 

Salah satu sistem koordinat yang digunakan 

untuk menentukan posisi suatu titik di langit adalah 

sistem koordinat horizon. Penggunaannya cukup 

aplikatif terutama dalam pembahasan hisab/rukyat.  

 
Gambar 6 Sistem Koordinat Horizon 

 

Dalam sistem koordinat horizon, pengamat 

berada pada pusat lingkaran dasar (O) sebagai acuan 

tanah dan membagi langit menjadi dua belahan bola, 

yaitu belahan bola atas di mana objek tampak dan 

belahan bola bawah di mana objek tidak tampak. 

Letak titik dalam sistem koordinat horizon 

ditentukan oleh Az. (azimuth), yakni besar busur 

yang dibentuk dari titik U (utara) searah jarum jam; 

dan Alt. (altitude/ ketinggian), yakni besar busur 

yang dibentuk oleh garis horizon ke atas (ke bawah 

bernilai negatif).  

Misal titik X memiliki Az. pada busur UTSR’ 

dan Alt. pada sudut XTR’. Z dan N masing-masing 

adalah Zenith dan Nadir yang merupakan titik tepat 

di atas (Alt. 90o) dan tepat di bawah pengamat (Alt. 

-90o). T, S, dan B masing-masing adalah arah Timur, 

Selatan, dan Barat. Posisi benda di langit tergantung 

pada lokasi dan waktu pengamatan (Jain, 2015:42). 

Baik azimuth maupun ketinggian diukur 

dalam derajat. Jarak dua titik di langit yang dilihat 

dari bumi juga diukur dalam derajat, yakni disebut 

sudut elongasi. 

Dasar-Dasar Ilmu Falak 

Berikut ini merupakan istilah-istilah dalam 

ilmu falak yang diajarkan sebagai materi pengayaan 

untuk memahami sistem kalender Islam. 

a. Hisab  

Menurut istilah, hisab adalah perhitungan 

secara matematis dan astronomis untuk 

memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap 

bumi dalam menentukan dimulainya awal bulan 

pada kalender Hijriyah. Saat ini hisab dilakukan 

menggunakan komputer dengan beragam aplikasi. 

Muhammadiyah secara konsisten menggunakan 

metode hisab (Noor, 2012). 

b. Rukyat  

Rukyat atau rukyatul hilal adalah aktivitas 

mengamati visibilitas hilal. Rukyat dapat dilakukan 

dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik 

seperti teleskop. Rukyat dilakukan setelah matahari 

terbenam. NU merupakan penganut rukyat 

(aswajanucenterjatim.com). 

c. Hilal 

Hilal adalah bulan sabit (crescent) paling tipis 

yang pertama terlihat setelah terjadinya ijtimak. 

Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam 

(maghrib) karena intensitas cahaya hilal sangat 

redup dibanding dengan cahaya matahari serta 

ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka 

pada petang (maghrib) waktu setempat telah 

memasuki bulan (kalender) baru tanggal 1 Hijriyah. 

Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan 

ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya. 

d. Ijtimak/Konjungsi 

Ijtimak adalah bulan baru (new moon), 

disebut juga bulan mati. Ijtimak terjadi saat posisi 

bulan dan matahari berada pada sudut elongasi 

terkecil. Secara astronomis, saat ijtimak terjadi maka 

bujur ekliptik bulan sama dengan bujur ekliptik 

matahari dengan arah penglihatan dari pusat bumi 

(geosentris). 

Pada saat sekitar ijtimak, bulan tidak dapat 

terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang 

tampak dari bumi tidak mendapatkan sinar matahari, 

sehingga dikenal istilah bulan baru. Pada petang 

pertama kali setelah ijtimak, bulan terbenam sesaat 

sesudah terbenamnya matahari. 

Kadang-kadang peristiwa ijtimak juga 

ditandai dengan terjadinya gerhana matahari. 

Periode dari peristiwa ijtimak ke ijtimak berikutnya 

disebut dengan periode Sinodis. 

e. Kriteria-Kriteria Hisab Bulan Baru 

Acuan yang diambil penulis mengenai 

sumber keragaman penentuan awal bulan dalam 

sistem kalender Islam terletak pada penggunaan 

kriteria untuk penetapan awal bulan, bukan pada 

berbedaan hasil rukyat dan hisab (Vitriyanti, 2015). 

Analisis ini dipilih tanpa bermaksud mengabaikan 

alasan lain yang lebih kompleks. Akan tetapi, hal ini 
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dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan 

tingkat pemahaman peserta didik. 

Kriteria-kriteria hisab yang dijadikan 

landasan dalam penentuan awal bulan Hijriyah 

antara lain sebagai berikut: (a) Wujudul Hilal (WH) 

yang dipakai Muhammadiyah; (2) Imkan Rukyat 

(IR) MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura); (3) Kriteria LAPAN (Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional); dan (4) 

Keputusan Kongres Kesatuan Kalender Hijri 

Internasional di Turki 2016 (KT).  

Kesemua kriteria mempersyaratkan ijtimak/ 

konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Dan 

untuk IR, umur bulan minimal 8 jam. Masing-

masing kriteria mensyarakatkan nilai 

altitude/ketinggian hilal dan sudut elongasi bulan-

matahari harus lebih besar dari nilai berikut ini. 

Tabel 1 Altitude dan sudut elongasi masing-

masing kriteria 
 WH IR LAPAN KT 

Altitude 0o 2o 4o 5o 

Elongasi 0o 3o 6,4o 8o 

 

 
Gambar 8 Altitude dan Elongasi Bulan ketika  

    Rukyat 

Kriteria Turki (KT) merupakan kriteria yang 

baru, yang merupakan hasil dari keputusan 

International Hijri Calendar Unity Congress 

(Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Internasional) 

di Istambul, Turki pada akhir Mei 2016. Kongres ini 

menyepakati kelender global yang tunggal, yakni 

seluruh dunia mengawali awal bulan Hijriyah pada 

hari yang sama. Sistem ini menggunakan kriteria 

Imkan Rukyat (visibilitas hilal) sebagaimana yang 

tertulis di Tabel 1 dengan catatan awal bulan 

Hijriyah dimulai jika Imkan Rukyat terjadi di mana 

pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit 

fajar (Djamaluddin, 2016). Kriteria ini masih dalam 

proses diskusi oleh Kementerian Agama. 

B. Strategi Pembelajaran 

Setelah memahami konsep-konsep dasar 

astronomi dan ilmu falak, peserta didik melakukan 

praktik pengamatan fase-fase bulan, melakukan 

simulasi menggunakan komputer, dan membuat 

prediksi penanggalan Islam di tahun-tahun ke depan.  

Agar data pengukuran ketinggian bulan 

terkuantisasi, maka dibutuhkan alat ukur. Kegiatan 

pembelajaran yang pertama adalah membuat sextant 

sederhana sebagai alat ukur ketinggian.  

1. Membuat Sextant Sederhana 

Sextant adalah sebuah alat yang digunakan 

untuk mengukur sudut antara dua garis yang ditarik 

dari dua titik dari seorang pengamat. Alat ini 

biasanya digunakan sebagai instrumen navigasi di 

laut untuk mengukur ketinggian benda-benda langit 

di atas cakrawala agar dapat menentukan posisi 

kapal (solarscience.msfc. nasa.gov). 

Dengan memahami prinsip kerja sextant, 

replika sextant dapat dibuat dengan bahan-bahan 

yang murah. Sextant yang sederhana ini dapat 

bekerja dengan memanfaatkan posisi setimbang dari 

sebuah beban yang digantung vertikal.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

a. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu sedotan, tali, 

pemberat, busur derajat dari kertas (0-90o), dan 

tape perekat. 

b. Merangkai alat dan bahan menjadi seperti 

Gambar 9 (a). 

c. Sextant telah siap untuk digunakan. Bulan dilihat 

dari lubang sedotan. Sudut pada kertas busur 

yang segaris dengan gantungan beban ditandai 

menggunakan pensil. Nilai ini menunjukkan 

altitude/ketinggian (Gambar 9 (b)). 

 

  

(a) (b) 

Gambar 7 (a) Sextant Sederhana, dan (b) Cara 

Menggunakan Sextant 

2. Pengamatan terhadap fase-fase bulan 

Kegiatan ini dimulai dengan mentadabburi 

QS. Ya Sin ayat 38-41 dan QS. Al Baqarah ayat 189 

sebagai panduan. Pertanyaan awal yang 

dimunculkan di benak peserta didik adalah 

“Mengapa bulan beruba-ubah bentuknya dari hari ke 

hari”? Hal ini sebagaimana menurut Siddiq (2010), 

sebab turunnya QS. Al Baqarah ayat 189 ialah 

karena para sahabat Rasulullah mengungkapkan 

pertanyaan yang serupa karena terbiasa mengamati 

bulan secara konsisten. 

Pertanyaan mereka (sahabat Rasul saw) adalah: 

“Mengapa bulan berubah-ubah bentuknya. Mula-

mula tipis seperti sabit, kemudian berangsur-angsur 

bertambah besar, sehingga mencapai purnama (full 

moon) bersinar terang. Kemudian berangsur-

angsur mengecil dan menipis kembali, lalu 

menghilang, tidak tampak selama 1–2 malam, (yaitu 

di saat konjungsi, ijtima’)?”. Katakanlah (Wahai 

Muhammad saw) bahwa ”bulan-sabit (hilal) itu 

adalah tanda-tanda waktu bagi manusia”. 

Tanda-tanda waktu dari gerakan bulan akan 

terumuskan setelah diketahui pola hariannya. 

Pengukuran ketinggian dan fase-fase bulan 

mensyaratkan pengetahuan tentang koordinat 

horizon. Di sini variabel azimuth diabaikan karena 

selain untuk memudahkan praktikum, azimuth yang 

dibutuhkan hanya timur dan barat. Arah timur 

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
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menunjukkan posisi terbit dan arah barat 

menunjukkan posisi terbenam.  

Pengamatan terhadap bulan akan sangat 

efektif bila dilakukan setiap hari pada salah satu 

bulan Hijriyah. Namun, karena diharapkan dapat 

melatih kemampuan memprediksi dan membuat 

pola, pengamatan dilakukan dengan mengambil 

sampel 5 hari di awal bulan, 5 hari di pertengahan 

bulan, dan 5 hari di akhir bulan. Jam pengamatan 

dipilih secara konsisten pada saat sesudah matahari 

terbenam dan sebelum matahari terbit, misal pukul 

19.00 dan 05.00. Acuan hari/tanggal Hijriyah dapat 

melihat kalender yang sudah ada. 

Berikut ini contoh simulasi pengamatan pada 

bulan Ramadhan 1437 H dengan lokasi di Jember 

Jawa Timur. 

 

Tabel 2 Ketinggian dan Kenampakan Bulan 

pada Ramadhan 1437 H 

Tanggal 
Pukul 19.00 Pukul 05.00 Kenam 

pakan Arah Alt(o) Arah Alt(o) 

1 - - - -  

2 - - - -  

3 Barat 20 - - 
 

4 Barat 35 - - 

 

5 Barat 45 - - 

 

13 Timur 45 - - 

 

14 Timur 35 - - 

 

15 Timur 20 - - 

 

16 Timur 10 Barat 15 
 

17 - - Barat 25 
 

25   Timur 50 
 

26 - - Timur 35 
 

27 - - Timur 25 
 

28 - - - - - 

29 - - - - - 

- tidak tampak 

 

Hal yang terpenting adalah bagaimana 

merangsang pertanyaan kritis agar peserta didik 

mampu menganalisis data di atas. Terlihat bahwa 

pada awal tanggal, saat matahari terbenam bulan 

tampak seperti sabit di sebelah barat. Ketika hari 

berganti, ketinggian bulan pun naik dan 

kenampakannya bertambah penuh. Menjelang 

pertengahan tanggal, saat matahari terbenam bulan 

berada di sebelah timur dengan rona menyempurna. 

Setelah melewati pertengahan bulan, bulan terbit 

semakin terlambat ketika matahari terbenam. 

Menjelang akhir bulan saat matahari akan terbit, 

bulan berada di sebelah timur dengan ketinggian 

yang menurun di tiap harinya (Purwanto, 2010).  

Contoh pertanyaan kritis yang mengacu pada 

Gambar 10 yang dapat juga dijadikan asesmen 

terakhir: 

a. Jika bulan terlihat seperti Gambar 10(a), di mana 

posisi matahari? Kunci jawabannya ada pada 

bagian bulan yang terang. 

b. Jika bulan terlihat seperti Gambar 10(b) di sebelah 

timur ketika subuh, kira-kira tanggal berapa 

Hijriyah? Jawabannya tidak mungkin selain 

pilihan 10 hari terakhir. 

c. Hasil pengamatan kenampakan bulan 

menunjukkan bahwa bagian bulan yang gelap 

selalu bertolak belakang dengan sumber cahaya 

(matahari). Posisi bulan sabit akan terlihat di 

bawah, bisa miring ke kiri atau ke kanan, tetapi 

tidak pernah di atas seperti Gambar 10(c). 

Mengapa? 

Gambar 8 Kenampakan bulan yang mungkin  

    (a) dan (b), dan yang tidak mungkin  

    (c) (Purwanto, 2015:392) 

 

Berikut ini adalah pola harian posisi bulan 

yang dibangun melalui kegiatan observasi ini. 

Angka di dalam lingkaran menunjukkan tanggal. 

Gambar 9 Pola harian posisi bulan (a) setelah  

    matahari terbenam (pukul 19.00) dan  

    (b) sebelum matahari terbit (pukul  

    05.00) 

 

Pola yang terbangun harus menyimpulkan 

bahwa hilal penanda bulan baru diamati di arah barat 

pada tanggal 29. Selanjutnya bagaimana ilmu hisab 

memperhitungkan keadaan bulan sehingga muncul 

perbedaan kriteria. Salah satu kriteria yang berlaku 

adalah Wujudul Hilal yang mensyaratkan bulan baru 

dimulai sejak konjungsi/ijtimak terjadi sebelum 

matahari terbenam. Konsep tentang konjungsi dapat 

diilustrasikan dengan jelas dengan menggunakan 

software The Nebraska Astronomy Applet Project 

(NAAP).   

   

(a) (b) (c) 

  
(a) (b) 
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Simulasi Menggunakan The Nebraska Astronomy 

Applet Project (NAAP) 1 

Software NAAP dapat menampilkan simulasi 

konjungsi secara interaktif. Pada bagian Lunar 

Phase Simulator disediakan diagram bumi, bulan, 

dan arah datangnya sumber cahaya. Input yang bisa 

diubah adalah posisi bulan tiap tanggal dan waktu 

pengamatan (pagi-malam). Sudut elongasi 

merupakan output. 

 Pada bagian Lunar Phase, ditampilkan 

kenampakan bulan yang berubah tiap tanggal 

sekaligus persentase tersinarinya (illumination). 

Pada bagian Horizon Diagram, pengamat bisa 

melihat kedudukan matahari dan bulan dari terbit 

hingga terbenamnya. Konjungsi terjadi ketika 

matahari tepat ‘mengejar’ bulan. 

Berikut ini ditampilkan snapshot dari aplikasi 

NAAP pada saat matahari terbenam setelah terjadi 

konjungsi. Rona bulan yang tipis di bagian Lunar 

Phase adalah tampilan dari hilal.  

Kedudukan pengamat 

di bumi, bulan, 
dan arah sinar matahari

Kenampakan 
hilal 8 jam 
setelah
konjungsi, 

iluminasi 
hanya 0,2% 
. 

Posisi hilal 
menurut 
pengamat 

saat 
matahari 
terbenam.

Gambar 10 Hilal dalam aplikasi NAAP 

Gambar di atas menunjukkan bulan baru telah 

dimulai saat arah sinar, bulan, dan bumi segaris. 

Pada saat matahari terbenam, bulan telah berumur 

sekitar 8 jam dan hanya tersinari sekitar 0,2 %. Bulan 

terbenam setelah matahari dalam selang waktu yang 

cukup pendek, sehingga posisi bulan sangat rendah. 

Ilustrasi ini menurut wujudul hilal dikatakan bahwa 

bulan telah wujud (ada) sehingga di pada malam 

harinya dimulai tanggal satu. Bagi penganut rukyat 

bulan sangat sulit/tidak terlihat karena tertutupi 

cahaya matahari dan cahaya senja sehingga umur 

bulan digenapkan 30 hari.   

                                                             
1 The Nebraska Astronomy Applet Project (NAAP) atau Astro 

UNL adalah sebuah situs yang dikelola oleh University of 

Nebraska–Lincoln (UNL) dari Amerika Serikat yang 

menyediakan laboratorium online berisi animasi dan simulasi 

berbentuk flash untuk pembelajaran astronomi. Topik-topiknya 

antara lain tata surya, musim, fase-fase bulan, sistem koordinat, 

cahaya, diagram bintang, serta banyak tambahan lainnya. 

Konten situs juga dilengkapi dengan bahan belajar (student 

guide) yang dilengkapi dengan pretes dan postes yang interaktif. 

Meskipun website ini harus dibuka secara online di laman 

http://astro.unl.edu/, Namun UNL menyediakan replika web 

yang dapat diunduh secara cuma-cuma sehingga bisa 

dioperasikan secara offline. 

NAAP belum dapat menggambarkan kondisi 

langit secara tepat pada lokasi dan waktu yang 

berbeda. Software yang dapat melengkapi NAAP 

sebagai bahan belajar adalah Stellarium.   

Simulasi dan Prediksi Menggunakan Stellarium2 

Software Stellarium dapat digunakan untuk 

memprediksi awal bulan dalam sistem kalender 

Islam. Namun para ahli hisab tidak 

menggunakannya karena alasan akurasi.  

Di sini Stellarium hanya digunakan sebagai 

media simulasi. Pada makalah ini penulis 

menggunakan Stellarium versi 0.12.2.  

Stellarium digunakan untuk menjelaskan 

perbedaan penanggalan Hijriyah berbasis kriteria 

ketinggian dan sudut elongasi. Pertama ditentukan 

dua momen ibadah tahunan yang sudah terlewati 

dengan ketentuan yang satu seragam dan yang satu 

terjadi perbedaan. Misalnya awal puasa 2011 M / 

1432 H dan awal 2012 M / 1433 H. Peserta didik 

membayangkan sedang melakukan rukyat pada 

tanggal 29 Ramadhan sebelum matahari terbenam. 

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain sebagai 

berikut. 

 
Gambar 11 Software Stellarium dengan  

      tampilan menu-menu yang penting 

a. Menentukan lokasi dan waktu. Lokasi yang 

dipilih adalah Surabaya. Waktu yang dipilih 

adalah 31 Juli 2011 (29 Sya’ban 1432 H) dan 19 

Juli 2012 (29 Sya’ban 1433) pada pukul 17.00.  

b. Memunculkan Grid Azimuthal untuk mengukur 

altitude, menghilangkan Tanah (Ground) dan 

Atmosphere. 

c. Pada menu pencarian dimasukkan Bulan 

(Moon). Bulan akan tampak di sebelah barat 

berdekatan dengan matahari. Mempecepat 

waktu secara perlahan hingga matahari 

terbenam / mencapai horizon (ketinggian 0o). 

d. Menganalisis altitude dan sudut elongasi bulan. 

 
2  Stellarium adalah sebuah software planetarium virtual yang 

diproduksi oleh Free Software Foundation, Inc. sejak tahun 2002 

dan disebarkan secara cuma-cuma. Piranti ini mampu 

menghitung posisi matahari dan bulan, planet dan bintang, dan 

menggambarkan langit dengan berbagai konstelasi dan 

fenomena astronomi yang tampak oleh pengamat secara tiga 

dimensi pada lokasi dan waktu tertentu (realtime). Stellarium 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran astronomi untuk 

pemula atau untuk merencanakan pengamatan. Stellarium dapat 

diunduh di http://www.stellarium.org/  

http://www.unl.edu/
http://www.unl.edu/
http://astro.unl.edu/
http://www.stellarium.org/
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Gambar 12 Keadaan bulan saat rukyat tanggal  

      31 Juli 2011 

 
Gambar 13 Keadaan bulan saat rukyat tanggal  

      19 Juli 2012 

 

Pada tanggal 31 Juli 2011, ketinggian bulan 

saat matahari terbenam sebesar 6o52’44” dan sudut 

elongasi 8o51’29”. Nilai ini telah memenuhi kriteria 

WH dan IR. Berdasarkan hasil ini, Muhammadiyah 

dan NU sepakat memulai awal puasa keesokan 

harinya. 

Pada tanggal 19 Juli 2012, ketinggan bulan 

saat matahari terbenam sebesar 1o27’40” dan sudut 

elongasi 4o45’26”. Nilai ini telah memenui kriteria 

WH tetapi masih di bawah kriteria IR. Dengan 

demikian, Muhammadiyah memulai puasa keesokan 

harinya, sementara NU sehari setelahnya. 

Dengan cara yang sama peserta didik akan 

memprediksi kemungkinan terjadinya perbedaan 

hari raya di tahun-tahun mendatang jika masih 

menggunakan kriteria yang sama. Acuan yang 

digunakan adalah pernyataan Maskufa (2012) di 

bagian awal bahwa sampai pada tahun 2021 tidak 

ada perbedaan hari raya antara NU dan 

Muhammadiyah. Peserta didik menguji pernyataan 

ini menggunakan Stellarium hingga tahun 2022, 

sekaligus mencari tahu adakah perbedaan bila 

dibandingkan dengan kriteria Turki (KT) yang baru.  

Langkah pertama yang dilakukan adalah 

membuat konversi tanggal dari kalender Hijriyah ke 

                                                             
3 Digital Falak merupakan aplikasi Android yang berisi informasi 

jam istiwak, waktu sholat dan kalender hijriyah dan lain-lain. 

Digital Falak dikembangkan oleh Ustadz Tolhah Ma'ruf, guru 

kalender Masehi. Tanggal yang dicari adalah 29 

Sya’ban, 29 Ramadhan, dan 20 Dzulqa’dah 1438-

1443. Piranti yang digunakan adalah Digital Falak3 

yang diunduh dari Play Store menggunakan 

Smartphone. Stellarium memperoleh data sebagai 

berikut. 

Tabel 1 Data Altitude dan Elongasi Bulan Pada  

Momen Hari Raya tahun 2017-2022 

Thn Rukyat 
Tanggal 

Masehi 
Alt Elongasi 

2017 

29 Sya’ban 

1438 
26 Mei 2017 8o04’ 8o56’ 

29 Ramadhan 

1438 
24 Juni 2017 3o28’ 5o09’ 

29 

Dzulqa’dah 

1438 

22 Agustus ‘17 7o11’ 7o45’ 

2018 

29 Sya’ban 

1439 
15 Mei 2018 

-

0o30’ 
4o50’ 

29 Ramadhan 

1439 
14 Juni 2018 7o18’ 8o02’ 

29 

Dzulqa’dah 

1439 

11 Agustus ‘18 
-

0o49’ 
1o14’ 

2019 

29 Sya’ban 

1440 
5 Mei 2019 5o44’ 6o20’ 

29 Ramadhan 

1440 
3 Juni 2019 

-

0o22’ 
2o51’ 

29 

Dzulqa’dah 

1440 

1 Agustus 

2019 
3o09’ 3o52’ 

2020 

29 Sya’ban 

1441 
23 April 2020 3o49’ 4o37’ 

29 Ramadhan 

1441 
22 Mei 2020 

-

3o51’ 
4o57’ 

29 

Dzulqa’dah 

1441 

21 Juli 2020 7o54’ 8o41’ 

2021 

29 Sya’ban 

1442 
12 April 2021 3o40’ 4o17’ 

29 Ramadhan 

1442 
11 Mei 2021 

-

4o08’ 
5o04’ 

29 

Dzulqa’dah 

1442 

10 Juli 2021 2o39’ 4o53’ 

2022 

29 Sya’ban 

1443 
1 April 2022 2o12’ 3o03’ 

29 Ramadhan 

1443 
1 Mei 2022 4o53’ 5o43’ 

29 

Dzulqa’dah 

1443 

29 Juni 2022 1o54’ 4o40’ 

 Keterangan: 

 Tidak ada perbedaan antara WH, IR, dan KT. 

 Di bawah kriteria IR. Muhammadiyah dan NU 

berbeda. 

 Di atas kriteria IR tapi dibawah kriteria KT. 

Dari data di atas, diketahui bahwa tidak akan 

terjadi perbedaan waktu ibadah tahunan antara 

Muhammadiyah dan NU pada tahun 2017 hingga 

2021. Setelah itu akan ada perbedaan waktu puasa 

Arafah dan salat Idul Adha pada Dzulhijjah 1443 

(2022). Pertanyaan yang diberikan kepada peserta 

didik adalah: Bagaimana solusinya agar 

pelaksanaan ibadah pada momen tersebut bisa 

seragam? Masing-masing peserta didik diarahkan 

Pondok Pesantren Sidogiri, Jatim. Aplikasi ini hanya pilihan, 

karena tersedia kalender Masehi – Hijriyah tanpa harus 

menginput.  
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untuk memberi solusi kritis menyikapi perbedaan 

ini.  

Solusi yang diharapkan pada penelitian ini 

adalah perlunya menyepakati kriteria tunggal yang 

dapat diterima oleh semua ormas Islam. Masih ada 

waktu selama 6 tahun bagi Kementerian Agama dan 

ormas-ormas Islam di Indonesia untuk melakukan 

dialog. 

Selanjutnya, bagaimana dengan data dengan 

nilai di atas kriteria IR tetapi di bawah kriteria KT? 

Apabila Indonesia memberlakukan kriteria KT, 

maka Indonesia menyetujui kalender tunggal di 

seluruh dunia sehingga boleh mengacu pada Imkan 

Rukyat negara lain di seluruh dunia dengan catatan 

asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Jika hasil 

Imkan Rukyat negara tersebut telah memenuhi 

kriteria KT, maka Indonesia juga mengikuti hasil 

tersebut.  

DISKUSI  

Hasil uji coba memberi respon yang sangat 

baik. Peserta didik menjadi mengenal konstruksi 

sistem kalender Islam dan mengetahui penyebab 

perbedaan hari raya di Indonesia sekaligus mampu 

membuat prediksi. 

Namun penulis memberi beberapa catatan. 

Pertama, pengamatan bulan sangat ditentukan oleh 

faktor cuaca. Kedua, pembelajaran memerlukan 

sarana yang memadahi (laptop, LCD proyektor). 

Keberhasilan pembelajaran juga sangat ditentukan 

oleh kapasitas peserta didik dalam melakukan 

analisis. Ketiga, ada beberapa aspek yang sengaja 

diabaikan oleh penulis untuk membuat 

penyederhanaan. Di sini penulis membatasi kriteria 

hanya pada altitude dan sudut elongasi, tanpa 

memperhitungkan umur bulan dan konsep batas 

wilayah (mathlak). Hal ini dilakukan karena 

menyesuaikan dengan kedalaman silabus mata 

kuliah yang telah disusun dan SK-KD di tingkat 

SMP agar bisa diaplikasikan oleh calon guru IPA 

pada peserta didiknya kelak.   

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pembelajaran IPA di sekolah memiliki peran 

yang strategis untuk membelajarkan konstruksi 

sistem kalender bagi peserta didik, mengingat 

gerakan relatif bumi, bulan, dan matahari yang 

menjadi pondasinya merupakan cakupan kajian IPA. 

Harapannya melalui aktivitas belajar ini, 

pemahaman akan pentingnya ilmu astronomi bagi 

terwujudnya persatuan kalender Islam menjadi 

terbangun.  

Pokok-pokok materi yang dirancang untuk 

membelajarkan sistem kalender Islam antara lain: 

konstruksi dasar sistem kalender; penguatan materi 

standar IPA sesuai SK-KD yakni Gerakan Relatif 

Bumi, Bulan, dan Matahari; koordinat horizon dan 

dasar-dasar ilmu falak sebagai materi pengayaan.  

Strategi pembelajaran tentang sistem 

kalender Islam ini terinspirasi dari tadabbur ayat-

ayat kauniyah, yakni pengamatan terhadap fase-fase 

bulan, simulasi menggunakan software NAAP, dan 

memprediksi bulan baru menggunakan software 

Stellarium. 

Hasil uji coba memberi respon yang sangat 

baik. Peserta didik menjadi mengenal konstruksi 

sistem kalender Islam dan mengetahui penyebab 

perbedaan hari raya di Indonesia sekaligus mampu 

membuat prediksi. 

Saran 

Makalah ini merupakan penelitian 

pendahuluan pengembangan pendidikan dengan 

tujuan mendesain materi khusus dan strategi 

membelajarkan sistem kalender Islam melalui 

pembelajaran IPA sebagai sarana sosialisasi 

penyatuan kalender Islam global. Penulis berharap, 

penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk 

penelitian ke depan dengan objek siswa SMP sesuai 

SK-KD yang berlaku pada mata pelajaran IPA. 

Penelitian ke depan disarankan mempertimbangkan 

rekomendasi-rekomendasi dari penelitian ini, yakni 

berkaitan dengan faktor cuaca, ketersediaan media, 

kemampuan dasar peserta didik, dan hal-hal yang 

diabaikan dalam kriteria hisab. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk perangkat pembelajaran berbasis potensi 

wilayah yang valid dan layak digunakan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 

Borg & Gall (1983). Hasil dari penelitian ini adalah perangkat pembelajaran yang berupa 

silabus, RPP, instrumen penilaian dan bahan ajar (LKS dan handout) yang valid dengan nilai 

validitas 96,2%. Hasil uji coba perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

sikap ilmiah sebesar 83,33% dengan kriteria baik, keterampilan ilmiah sebesar 81,79% 

dengan kriteria baik, dan rata-rata nilai pengetahuan sebesar 79,30 sehingga memenuhi KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). Hasil penilaian keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan 

nilai 93,7% yang artinya perangkat pembelajaran terpakai dengan baik. 

 

Kata kunci: perangkat pembelajaran,  inkuiri, keterampilan ilmiah, sikap ilmiah. 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu pengetahuan alam atau sains 

mempelajari gejala-gejala alam yang meliputi 

makhluk hidup dan benda mati. IPA diperoleh dan 

dikembangkan dengan berlandaskan pada 

serangkaian penelitian yang dilakukan oleh sainstis 

dalam mencari jawaban pertanyaan tentang gejala-

gejala alam serta penerapannya dalam teknologi dan 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA di sekolah 

dapat menerapkan metode ilmiah dengan 

membiasakan siswa melakukan kerja ilmiah 

(Rahayu, dkk, 2012). 

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran IPA 

diharapkan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 

untuk memenuhi proses pembelajaran Kurikulum 

2013 yaitu menggunakan pendekatan saintifik. 

Model pembelajaran yang disarankan digunakan 

dalam Kurikulum 2013 salah satunya adalah inkuiri. 

Penelitian yang dilakukan Sutama, dkk (2014) 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model inkuiri menjadikan siswa lebih 

mampu berpikir kritis dan kinerja ilmiah. Model 

inkuiri salah satunya diperlukan dalam pembelajaran 

materi ekosistem untuk meningkatkan keterampilan 

dan sikap ilmiah siswa. Kuhlthau (2007) 

menyatakan bahwa inkuiri adalah pembelajaran 

penemuan dan menggunakan berbagai macam 

sumber informasi. 

Sumber informasi yang dapat digunakan 

siswa dalam berinkuiri adalah sesuatu yang nyata, 

seperti memanfaatkan potensi wilayah di sekitar 

sekolah. Pemanfaatan potensi wilayah di dalam 

proses pembelajaran IPA akan lebih bermakna 

karena siswa dihadapkan pada peristiwa yang 

bersifat aktual dan alami yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya 

(Widiyowati, 2012). Salah satu wilayah yang 

memiliki potensi adalah Danau Betok dengan 

setting yang cukup sesuai untuk pembelajaran 

ekosistem. 

Danau Betok berada di desa Ranuagung 

kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo. Arianto 

(2012) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan 

dalam pemanfaatan danau Betok meliputi kegiatan 

perikanan dan non perikanan. Danau Betok memiliki 

perairan cukup bagus terbukti dengan warna air yang 

coklat kehijauan dan tingginya jumlah fitoplankton 

dan zooplankton serta adanya benthos, makrofita 

dan fauna di perairannya. Spesies ikan yang dapat 

ditemukan di Danau Betok antara lain tombro, nila, 

dan lele. Sekolah yang berdekatan dengan Danau 

Betok dan dapat memanfaatkannya sebagai sumber 

belajar salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tiris 

Probolinggo. 

Pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri dan sumber belajar potensi 

wilayah terimplementasi dalam perangkat 

pembelajaran. Pembelajaran agar dapat terlaksana 

dengan baik diperlukan adanya perencanaan dan 

perangkat pembelajaran yang tepat dan sistematis 

agar hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Perangkat pembelajaran yang telah disusun dan 

direncanakan akan berperan penting untuk memandu 

proses pembelajaran. Perangkat yang lengkap 

diharapkan menjadikan proses pembelajaran 

berlangsung efektif guna pencapaian tujuan 

pembelajaran, baik ranah pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap ilmiah (Ibrohim, dkk, 

2014). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu 

dikembangkan perangkat pembelajaran ekosistem 

berbasis inkuiri dengan sumber belajar Danau Betok 

untuk mengembangkan keterampilan dan sikap 

mailto:endangrahmi69@gmail.com
mailto:ibrohim.fmipa@um.ac.id
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ilmiah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Tiris 

Probolinggo. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian Research 

and Development (R&D) atau penelitian 

pengembangan yang menggunakan model 

pengembangan Borg dan Gall (1983). Model 

penelitian Borg dan Gall (1983) yang diterapkan 

yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan data, (2) 

perencanaan, (3) pengembangan bentuk produk 

pendahuluan, (4) uji coba pendahuluan, (5) revisi 

terhadap produk utama, (6) uji coba utama yang 

didasarkan pada hasil uji coba pendahuluan, dan (7) 

revisi produk operasional. Data yang diperoleh 

berupa data kuantitatif dan kualitatif.  

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini berupa lebar 

validasi untuk validator dan praktisi lapangan. 

Lembar validasi ini berisi skala likert dengan rentang 

skor 1-4. Kriteria kevalidan perangkat pembelajaran 

berdasarkan perolehan penilaian angket, 

disimpulkan menurut Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Deskripsi Penilaian Menggunakan Skala  

Likert 
Rentang Keterangan 

81%-100% Sangat Valid 

61%-80% Valid 

41%-60% Cukup Valid 

21%-40% Kurang Valid 

0%-20% Tidak Valid 

(Sumber: Riduwan, 2004)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Ekosistem 

Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan memiliki komponen berupa silabus, 

RPP, instrumen penilaian, dan bahan ajar. Silabus 

yang dikembangkan mengacu pada lampiran 

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

pengembangan RPP. Silabus yang dikembangkan  

terdiri atas beberapa komponen, yaitu: 1) identitas 

mata pelajaran, 2) identitas sekolah berupa satuan 

pendidikan dan kelas, 3) kompetensi inti, 4) 

kompetensi dasar, 5) indikator, 6) materi pokok, 7) 

kegiatan pembelajaran, 8) penilaian, 9) alokasi 

waktu, dan 10) sumber belajar. 

RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar 

(KD). RPP yang dikembangkan meliputi 1) identitas 

sekolah, 2) identitas mata pelajaran, 3) 

kelas/semester, 4) materi pokok, 5) alokasi waktu, 6) 

kompetensi inti, 7) kompetensi dasar dan indikator, 

8) tujuan pembelajaran, 9) materi pembelajaran, 10) 

metode pembelajaran, 11) media pembelajaran, 12) 

sumber belajar, 13) langkah pembelajaran, dan 14) 

penilaian. RPP yang dikembangkan  menggunakan 

metode pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

sumber belajar Danau Betok. RPP disusun terdiri 

dari 3 (tiga) pertemuan. Pertemuan pertama secara 

garis besar berisi kegiatan perencanaan pengamatan. 

Pertemuan kedua berisi kegiatan pengamatan 

ekosistem di Danau Betok. Pertemuan ketiga berisi 

kegiatan mengkomunikasikan dan evaluasi 

pembelajaran. 

Instrumen penilaian yang dikembangkan 

meliputi instrumen penilaian untuk mengukur sikap 

ilmiah, keterampilan ilmiah, dan pengetahuan siswa. 

Penilaian sikap dan keterampilan ilmiah dilakukan 

melalui observasi pada saat pembelajaran. Instrumen 

penilaian sikap dan keterampilan imiah dilengkapi 

dengan rubrik. Penilaian aspek pengetahuan melalui 

tes tulis individu dan penilaian LKS secara 

berkelompok. 

Bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan handout. Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dikembangkan dengan model 

inkuiri terbimbing. LKS yang dikembangkan terdiri 

dari: 1) identitas LKS, 2) judul kegiatan, 3) tujuan 

kegiatan, 4) alat dan bahan, 5) prosedur kerja, 6) 

tabel data, 7) analisis data (pertanyaan bimbingan 

dan diskusi), dan 8) kesimpulan. LKS dilengkapi 

dengan gambar-gambar untuk memberikan 

gambaran umum tentang sumber belajar Danau 

Betok kepada siswa. Handout yang dikembangkan 

berisi informasi yang berkaitan dengan materi 

ekosistem. Handout yang dikembangkan dilengkapi 

dengan peta konsep, kompetensi dasar dan indikator, 

kegaiatan pengamatan ekosistem, gambar-gambar 

yang diambil dari Danau Betok, fenomena IPA, dan 

tokoh IPA. Gambar yang tidak didapatkan dari hasil 

dokumentasi di Danau Betok dilengkapi dari internet 

yang mendukung. 

Berdasarkan data validitas perangkat 

pembelajaran oleh validator, didapatkan hasil rata-

rata persentase sebesar 96,2% yang menunjukkan 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat 

valid sehingga dapat digunakan dalam pembelajar-

an. Ringkasan validitas komponen perangkat 

pembelajaran selanjutnya tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2 Validitas Perangkat Pembelajaran 

Komponen Perangkat 

Pembelajaran 

Validitas 

Rata-rata 

(%) 

Kriteria 

Silabus 97,5 Sangat valid 

RPP 98,5 Sangat valid 

Istrumen penilaian sikap 94,4 Sangat valid 

Istrumen penilaian 

keterampilan 
98,2 Sangat valid 

Istrumen penilaian 

pengetahuan 
94,6 Sangat valid 

LKS 95,2 Sangat valid 

Handout 95,0 Sangat valid 

Rata-rata 96,2 Sangat valid 

 

Data kualitatif berupa catatan komentar dan 

saran validator digunakan untuk melakukan revisi 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Komentar/saran dari kedua validator terhadap 

perangkat pembelajaran adalah mengenai instrumen 
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penilaian kurang menggunakan bahasa yang 

komunikatif. Bahan ajar yang dikembangkan 

(lembar kerja siswa dan handout) layout dan 

tampilannya perlu diperbaiki. 

Nilai validitas silabus yang tinggi didapatkan 

karena silabus yang dikembangkan sesuai dengan 

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses. Validitas 

silabus yang tinggi ini juga didapatkan  dari 

kesesuain kompetensi dan kegiatan pembelajaran 

dengan kompetensi dan indikator pencapaian hasil 

belajar yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. 

Kegiatan pembelajaran yang disusun telah 

menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yang berbasis inkuiri. Pembelajaran inkuiri 

merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, 

lingkungan, manusia atau peristiwa) secara 

sistematis, kritis, logis, analitis sehingga siswa dapat 

merumuskan sendiri penemuannya (Mulyono, 

2011). 

Nilai validitas RPP yang tinggi didapatkan 

karena RPP yang dikembangkan sesuai dengan 

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses. RPP yang 

disusun telah menggambarkan sintak model 

pembelajaran inkuiri, yaitu mulai dari meng-

eksplorasi fenomena, memfokuskan pertanyaan, 

merencanakan investigasi, melaksanakan invetigasi, 

menganalisis data dan hasil, sampai mengkomuni-

kasikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sutama, dkk (2014) bahwa langkah model inkuiri 

menjadikan siswa lebih mampu berpikir kritis dan 

kinerja ilmiah. 

Nilai validitas instrumen penilaian yang 

tinggi didapatkan karena instrumen penilaian yang 

dikembangkan sesuai dengan Peraturan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013. 

Instrumen penilaian sikap dan keterampilan ilmiah 

memiliki rubrik penilaian. Menurut Priadi (2011), 

rubrik dapat memfokuskan perhatian guru pada 

aspek-aspek yang sedang dinilai, dan merupakan 

sarana efektif untuk menentukan kualitas pekerjaan 

atau performa yang dicapai oleh siswa. 

Nilai validitas LKS  yang tinggi di-

dapatkan karena LKS yang dikembangkan berisi 

kegiatan-kegiatan dan tugas yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut 

Prastowo (2015), kegiatan dan tugas dalam LKS 

memiliki empat fungsi, yaitu: (1) meminimalkan 

peran guru, namun mengaktifkan siswa, (2) 

mempermudah siswa memahami materi, (3) ringkas 

dan kaya tugas untuk berlatih, dan (4) memudahkan 

pelaksanaan proses pembelajaran. LKS yang 

dikembangkan disesuaikan dengan langkah model 

inkuiri dengan memanfaatkan potensi wilayah 

Danau Betok. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Santiningtyas, dkk (2012) menyatakan bahwa 

penerapan outdoor learning berbasis inkuiri 

menunjukkan bahwa siswa berperan aktif pada 

aktivitas inkuiri. 

Nilai validitas handout  yang tinggi 

didapatkan karena handout yang dikembangkan 

berisi materi yang mudah dipahami oleh siswa dan 

disesuaikan dengan kebutuhan Kurikulum 2013. 

Menurut Prastowo (2015) handout diberikan kepada 

siswa guna memudahkan mereka saat mengikuti 

proses pembelajaran. Handout dilengkapi dengan 

gambar komponen ekosistem yang diambil dari 

potensi wilayah Danau Betok. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Widiyowati (2012) bahwa pemanfaatan 

potensi wilayah di dalam proses pembelajaran IPA 

akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan pada 

peristiwa yang bersifat aktual dan alami yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

B. Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

Uji coba lapangan dilakukan untuk 

mengetahui pengembangan sikap ilmiah, 

keterampilan ilmiah, dan pengetahuan siswa, serta 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Penilaian terhadap sikap ilmiah 

siswa didapatkan rata-rata kelas yaitu 83,33% 

dengan kriteria baik. Penilaian terhadap 

keterampilan ilmiah siswa didapatkan rata-rata kelas 

yaitu 81,79% dengan kriteria baik. KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) untuk mata pelajaran IPA di 

SMPN 1 Tiris adalah 75. Ada beberapa siswa yang 

mendapatkan nilai tes tulis dibawah KKM, yaitu 6 

siswa. Akan tetapi, nilai pengetahuan siswa 

didapatkan rata-rata kelas yaitu 79,30 sehingga 

memenuhi KKM. Hal ini menunjukkan bahwa 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat 

mengembangkan sikap ilmiah, keterampilan ilmiah, 

dan pengetahuan siswa. 

Siswa belajar sains sebagai proses 

diperoleh melalui kegiatan ilmiah atau keterampilan 

ilmiah. Pembelajaran sains hendaknya diarahkan 

untuk mengembangkan keterampilan proses. 

Pemberian pengalaman secara langsung ditekankan 

melalui penggunaan keterampilan dan sikap ilmiah 

dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep dan 

mampu memecahkan masalah (Zubaidah, dkk, 

2013). 

Penilaian keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran diperoleh berdasarkan pengamatan 

observer selama kegiatan berlangsung. Observasi 

dilakukan dengan menggunkan angket lembar 

keterlaksanaan.  Keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran ditentukan oleh aktivitas guru dan 

siswa dalam berinkuiri. Nilai keterlaksanaan 

perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Keterlaksanaan Perangkat  

Pembelajaran 
No Aspek yang dinilai Rata-rata Persentase (%) 

1. Pra Pembelajaran 100,0 

2. Kegiatan Awal 100,0 

3. Kegiatan Inti 93,1 

4. Kegiatan Penutup 93,8 

5. Pasca Pembelajaran 81,3 

 
Rata-rata 

Keterlaksanaan (%) 
93,7 

 Kriteria Sangat Baik 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran adalah 

93,7%. Hal tersebut dikarenakan siswa antusias dan 

serius dalam mengikuti pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman secara langsung. Sanjaya 

(2010) menyatakan bahwa saat siswa dihadapakan 

dengan pembelajaran yang membuat siswa 

memperoleh pengalaman langsung, maka siswa 

secara otomatis juga akan memperoleh pembelajaran 

yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran berada pada 

kriteria sangat baik. Berdasarkan kriteria tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 

sangat baik digunakan dilihat dari 

keterlaksanaannya.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian dan 

pengembangan ini yaitu: (1) Perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan terdiri dari silabus, RPP, 

instrumen penilaian, bahan ajar (LKS dan handout), 

(2) hasil validasi perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan secara keseluruhan nilai validitasnya 

adalah 96,2% dengan kriteria sangat valid, (3) hasil 

uji coba menunjukkan bahwa nilai sikap ilmiah, 

keterampilan ilmiah, dan pengetahuan siswa berada 

pada kriteria baik, dan (4) perangkat pembelajaran 

dilihat dari keterlaksanaannya diperoleh nilai 93,7% 

dengan kriteria sangat baik, sehingga dapat 

digunakan dalam pembelajaran. 

Saran 

Saran pemanfaatan produk pengembangan 

perangkat pembelajaran ini adalah dapat digunakan 

dengan menggunakan sumber belajar yang sejenis 

dengan Danau Betok dengan menyelaraskan isi 

perangkat pembelajaran. Saran pengembangan 

produk lebih lanjut yaitu, (1) penilaian pengetahuan 

sebaiknya dilengkapi dengan soal uraian untuk 

penyempurnaan penilaian, (2) proses validasi 

perangkat pembelajaran sebaiknya dilakukan oleh 

lebih banyak guru sehingga diperoleh banyak 

masukan untuk penyempurnaan produk, dan (3) 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

sebaiknya dieksperimenkan untuk mengetahui 

pengaruhnya dibandingkan dengan perangkat 

pembelajaran yang biasanya disusun oleh guru tanpa 

memanfaatkan sumber belajar di sekitar siswa. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk perangkat pembelajaran berbasis inkuiri 

terbimbing melalui pemanfaatan potensi wilayah sebagai sumber belajar yang valid dan layak 

digunakan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Borg and Gall (1983). Hasil 

dari penelitian ini adalah perangkat pembelajaran yang berupa silabus, RPP, LKS, handout 

dan instrumen penilaian yang valid dengan nilai validitas sebesar 96,9%. Hasil uji 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran menunjukkan nilai sebesar 91,9% dengan kriteria 

sangat praktis. Hasil uji coba perangkat pembelajaran menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pemahaman konsep sebesar 82,6 dengan kriteria tinggi, nilai keterampilan ilmiah sebesar 

88,3 dengan kriteria tinggi, dan nilai sikap ilmiah sebesar 91,0 dengan kriteria tinggi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan perangkat pembelajaran layak digunakan. 

 

Kata kunci: perangkat pembelajaran, inkuiri terbimbing, wilayah industri, kompetensi siswa 

 

PENDAHULUAN 

IPA merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari makhluk hidup, lingkungan dan 

interaksi di dalamnya yang menuntut keaktifan 

siswa. Keaktifan siswa secara langsung dapat 

memberikan pengetahuan yang mendalam tentang 

kejadian atau fenomena nyata dalam kehidupan 

siswa sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kusumawardhany (2012) dan Aisya (2014) bahwa 

pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 di sekolah 

menengah diharapkan menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri, alam sekitar, dan 

penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum 

2013 disarankan untuk berbasis diskoveri/inkuiri 

(Permendikbud No. 65 Tahun 2013). Langkah-

langkah inkuiri yang digunakan sangat bermanfaat 

bagi siswa untuk mengembangkan proses 

berpikirnya dalam memecahkan masalah (Poerwati, 

& Amri, 2013). Pemahaman yang diperoleh siswa 

melalui langkah-langkah inkuiri tersebut akan 

menjadi pembelajaran bermakna dan hasil belajar 

yang diperoleh siswa dapat mencapai ketiga ranah 

yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 (Balim, 2009). 

Inkuiri juga terbukti mampu melatih siswa untuk 

berpikir tingkat tinggi, metakognisi, dan 

keterampilan proses sains (Prayitno, 2012).  

Pembelajaran IPA berbasis inkuiri dapat 

dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing, karena inkuiri 

terbimbing dapat membantu siswa memiliki 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman 

melalui proses ilmiah (Istiani, 2015). Pembelajaran 

yang dilakukan secara inkuiri lebih berpotensi untuk 

mengembangkan pengalaman dan kompetensi siswa 

untuk memahami alam sekitar sehingga siswa dapat 

menunjukkan adanya peningkatan aktifitas belajar 

yang meliputi kemampuan berpikir, sikap ilmiah 

dan keterampilan proses (Listyawati, 2012; 

Khanifah, 2012). Pembelajaran dengan model 

Inkuiri terbimbing juga menuntun siswa untuk 

menemukan konsep yang sedang dipelajari melalui 

sumber belajar yang kontekstual. 

Sumber belajar merupakan informasi yang 

dapat disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk 

media yang membantu siswa belajar (Sadida, 2014). 

Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain 

yang relevan (Prastowo, 2013). Sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat memanfaatkan 

alam sekitar yang berpotensi untuk membantu siswa 

belajar. Salah satu wilayah yang memiliki potensi 

adalah wilayah Mojokerto. Wilayah Mojokerto ini 

merupakan kawasan industri dengan banyak 

berdirinya pabrik di pinggiran sungai dan 

memanfaatkan sungai di sekitarnya sebagai tempat 

pembuangan limbah sehingga dapat mengakibatkan 

pencemaran lingkungan. Kawasan industri 

Mojokerto tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar pada materi pencemaran lingkungan. 

Salah satu sekolah yang dapat memanfaatkan 

sumber belajar tersebut adalah SMPN 2 Sooko 

Mojokerto karena letaknya yang dekat dengan 

kawasan industri tersebut. Pembelajaran yang 

memanfaatkan potensi wilayah sekitar dapat 

mendekatkan siswa dengan lingkungannya sehingga 

mailto:indrias_marufinia@yahoo.com
mailto:ibrohim.fmipa@um.ac.id
mailto:vita.ria.fmipa@um.ac.id
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membekali siswa dengan berbagai keterampilan 

untuk bisa hidup dan melestarikan lingkungannya, 

serta mengembangkan diri secara optimal (Mulyasa, 

2013). 

Pemanfaatan potensi wilayah sekitar sebagai 

sumber belajar diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar dari siswa (Uno, 2014). Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi melalui 

pembelajaran yang kontekstual dan terlibat aktif 

secara langsung diharapkan dapat mengoptimalkan 

hasil belajar (Khanifah, 2012). Hasil belajar yang 

diharapkan yaitu siswa dapat mencapai kompetensi. 

Kompetensi dapat dicapai secara maksimal oleh 

siswa jika pembelajarannya berjalan dengan baik. 

Pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

dipengaruhi oleh persiapan yang baik (Kunandar, 

2013). Persiapan pembelajaran meliputi penyusunan 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, 

RPP, LKS, handout, dan instrumen penilaian. 

Perangkat pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 yaitu yang mengarahkan siswa 

untuk belajar secara kontekstual dengan 

memanfaatkan potensi wilayah sekitar sebaagai 

sumber belajar. Pemanfaatan potensi wilayah sekitar 

akan menuntun siswa untuk menemukan masalah 

sampai dengan penyelesaiannya sesuai dengan 

tahapan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Penggunaan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan sumber belajar yang kontekstual 

dalam perangkat pembelajaran dapat menuntun 

siswa untuk terlibat aktif sehingga siswa dapat 

mencapai kompetensi secara optimal. Kompetensi 

yang dicapai oleh siswa meliputi pemahaman 

konsep, keterampilan ilmiah, dan sikap ilmiah. 

Siswa dengan penguasaan kompetensi secara 

seimbang dapat mengaplikasikan pemahamannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Sadida, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan 

Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Pencemaran Lingkungan Berbasis Inkuiri 

Terbimbing melalui Pemanfaatan Potensi Wilayah 

Industri Mojokerto sebagai Sumber Belajar untuk 

Mengembangkan Kompetensi Siswa Kelas VII 

SMPN 2 Sooko. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model 

pengembangan Research and Development (R&D). 

Pelaksanaan penelitian pengembangan ini 

menggunakan model pengembangan Borg and Gall 

(1983). Tahapan dari model pengembangan Borg 

and Gall yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Research and information collecting, (2) 

Planning, (3) Develop preliminary form of product, 

(4) Preliminary field testing, (5) Main product 

revision, (6) Main field testing, dan (7) Operational 

product revision. Data yang diperoleh berupa data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa 

komentar dan saran dari validator terhadap 

perangkat pembelajaran sedangkan data kuantitatif  

berupa skor 4, 3, 2, 1 yang diperoleh dari hasil 

penilaian validator terhadap perangkat 

pembelajaran.   

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini berupa 

lembar validasi perangkat pembelajaran untuk 

validator, lembar keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran, angket respon siswa dan angket 

respon guru. Instrumen pengumpulan data berisi 

skor 4, 3, 2, 1 sesuai dengan skala Likert. Skor yang 

diperoleh dari instrumen pengumpulan data tersebut 

dikonversikan dalam bentuk nilai dengan 

menggunakan rumus berikut. 

P = 
𝛴 𝑥

𝛴 𝑥𝑖
 x 100%    

Keterangan : 

P  : Nilai 

Σx : Jumlah skor yang diperoleh 

Σxi : Jumlah skor maksimal 

100% : Konstanta 

 

Tingkat kevalidan perangkat pembelajaran 

diperoleh dari skor yang diberikan pada lembar 

validasi perangkat pembelajaran. Skor tersebut 

dikonversikan dalam bentuk nilai yang selanjutnya 

diinterpretasikan sesuai pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kevalidan Perangkat 

Pembelajaran 
Rentangan nilai (%) Kriteria 

80 – 100 Sangat valid 

66 -   79 Valid 

56 -   65 Cukup valid 

40 -   55 Kurang valid 

30 -   39 Sangat kurang valid 

(Sumber: diadaptasi dari Arikunto, 2011: 281) 

 

Tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran 

diperoleh dari lembar keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran, angket respon siswa dan angket 

respon guru. Kriteria tingkat kepraktisan perangkat 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 Kriteria Tingkat Kepraktisan 

Perangkat Pembelajaran 

(Sumber: diadaptasi dari Arikunto, 2011: 281) 

Berdasarkan observasi selama uji coba 

kegiatan pembelajaran dan hasil tes siswa, maka 

diperoleh nilai keterampilan ilmiah, sikap ilmiah, 

dan pemahaman konsep untuk setiap siswa sesuai 

dengan rubrik penilaian. Kriteria perolehan nilai 

keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah siswa dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

 

 

Rentangan nilai (%) Kriteria 

80 – 100 Sangat Praktis 

66 -   79 Praktis 

56 -   65 Cukup Praktis 

40 -   55 Kurang Praktis 

30 -   39 Sangat Kurang Praktis 
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Tabel 3 Kriteria Nilai Keterampilan Ilmiah dan 

Sikap Ilmiah Siswa 

(Sumber: diadaptasi dari Yuwono, 2013) 

Kriteria tingkat pemahaman konsep siswa 

yang diperoleh dari hasil tes dan penugasan siswa 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Kriteria Tingkat Pemahaman Konsep 

 Siswa 

(Sumber: dimodifikasi dari Rokhayati, 2010) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Pencemaran Lingkungan 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

berupa silabus, RPP, LKS, handout, dan instrumen 

penilaian. Silabus yang dikembangkan mengacu 

pada Lampiran Permendikbud Nomor 65 Tahun 

2013 tentang Standar Proses. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses bahwa silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. Komponen silabus 

yang dikembangkan memuat 1) identitas sekolah, 2) 

identitas mata pelajaran, 3) kompetensi inti, 4) 

kompetensi dasar, 5) indikator pembelajaran, 6) 

materi pokok, 7) pengalaman belajar, 8) penilaian, 

9) alokasi waktu dan 10) sumber belajar. 

RPP merupakan rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau 

lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa dalam mencapai Kompetensi Dasar 

(KD).  Komponen RPP yang dikembangkan memuat 

1) identitas sekolah, 2) identitas mata pelajaran, 3) 

kelas/semester, 4) materi pokok, 5) sub materi 

pokok, 6) alokasi waktu, 7) keterangan pertemuan, 

8) Kompetensi inti, 9) kompetensi dasar, 10) 

indikator pencapaian kompetensi, 11) tujuan 

pembelajaran, 12) materi pembelajaran, 13) 

pendekatan, model, dan metode pembelajaran, 14) 

media, alat, bahan, dan sumber belajar, 15) kegiatan 

pembelajaran, dan 16) penilaian hasil pembelajaran. 

RPP yang dikembangkan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan sumber 

belajar kawasan industri yang berupa limbah cair 

pabrik. RPP yang disusun terdiri dari dua 

pertemuan. Pertemuan pertama secara garis besar 

berisi kegiatan percobaan untuk mengidentifikasi 

indikator pencemaran air. Pertemuan kedua berisi 

kegiatan percobaan dampak pencemaran terhadap 

makhluk hidup. Kegiatan percobaan pada kedua 

pertemuan ini disusun dalam LKS. 

LKS adalah panduan siswa yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

penyelesaian masalah. LKS yang dikembangkan 

memuat komponen 1) judul percobaan, 2) identitas 

kelompok, 3) tujuan percobaan, 4) alokasi waktu, 5) 

rumusan opini dari gambar-gambar pencemaran air 

yang disajikan, 6) rumusan pertanyaan, 7) alat dan 

bahan, 8) prosedur percobaan, 9) tabel pengamatan, 

10) soal diskusi, 11) kesimpulan, dan 12) soal 

tambahan untuk mengecek pemahaman siswa. LKS 

disusun menjadi dua kegiatan yaitu LKS 1 dan LKS 

2. LKS 1 tentang percobaan indikator pencemaran 

air dan LKS 2 tentang dampak pencemaran air 

terhadap makhluk hidup. LKS dilengkapi dengan 

gambar real sesuai dengan keadaan air di kawasan 

industri Mojokerto. LKS juga dilengkapi dengan 

pedoman penilaian untuk memudahkan guru 

memberikan nilai pada LKS yang dikerjakan siswa. 

LKS dikerjakan secara berkelompok dengan 

bantuan handout yang telah dikembangkan.  

Handout adalah bahan pembelajaran yang 

ringkas dan bersumber dari beberapa literatur yang 

relevan. Handout yang dikembangkan berisi 

informasi yang berkaitan dengan materi pencemaran 

lingkungan yang berada di sekitar kawasan industri 

Mojokerto. Handout yang dikembangkan memuat 

komponen 1) cover, 2) kata pengantar, 3) daftar isi, 

4) kompetensi inti dan kompetensi dasar, 5) peta 

konsep pencemaran lingkungan, 6) pengertian 

pencemaran lingkungan, 7) jenis pencemaran 

lingkungan yang terdiri dari pencemaran udara, air 

dan tanah, 8) ringkasan materi, dan 9) daftar 

pustaka. Handout dilengkapi dengan gambar-

gambar real yang diambil dari pencemaran 

lingkungan di kawasan industri Mojokerto. Gambar 

yang tidak diperoleh dari keadaan real di kawasan 

industri Mojokerto dapat diperoleh dari sumber yang 

relevan yaitu dari internet. Penjabaran materi dalam 

handout dan kegiatan percobaan yang dijelaskan 

dalam LKS akan menuntun siswa untuk mencapai 

kompetensi yang dapat diukur dengan menggunakan 

instrumen penilaian.  

Instrumen penilaian yaitu lembar penilaian 

yang digunakan untuk mengetahui kompetensi yang 

dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Instrumen 

penilaian yang dikembangkan meliputi instrumen 

penilaian untuk mengukur pemahaman konsep, 

keterampilan ilmiah, dan sikap ilmiah siswa. 

Penilaian keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah 

siswa dilakukan melalui observasi pada saat 

pembelajaran. Instrumen penilaian keterampilan 

ilmiah dan sikap ilmiah dilengkapi dengan rubrik 

penilaian. Penilaian pemahaman konsep dilakukan 

melalui tes tulis individu dan penilaian LKS yang 

dikerjakan secara kelompok. Instrumen penilaian 

Rentangan nilai Kriteria 

75,01 – 100,00 Tinggi 

50,01 –   75,00 Cukup 

25,01 –   50,00 Sedang 

00,00 –   25,00 Kurang 

Nilai Pemahaman Konsep 

Siswa 

Kriteria Tingkat 

Pemahaman Siswa 

85,00 < x 100,00 Sangat tinggi 

70,00 < x  85,00 Tinggi 

55,00 < x  70,00 Cukup 

40,00 < x  55,00 Rendah 

0,00  x  40,00 Sangat Rendah 
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pemahaman konsep dilengkapi dengan kisi-kisi soal 

dan pedoman penilaian LKS. 

Berdasarkan data kuantitatif hasil validasi 

perangkat pembelajaran oleh validator didapatkan 

nilai validitas perangkat pembelajaran sebesar 

96,9% yang menunjukkan perangkat pembelajaran 

sangat valid. Nilai validitas komponen perangkat 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 Validitas Komponen Perangkat 

Pembelajaran 

No 
Perangkat yang 

dikembangkan 

Nilai yang 

diperoleh 
Kriteria 

1 Silabus 98,0 
Sangat 

valid 

2 RPP 96,0 
Sangat 

valid 

3 LKS 95,3 
Sangat 

valid 

4 Handout 96,0 
Sangat 

valid 

5 Instrumen Penilaian 99,1 
Sangat 

valid 

Validitas perangkat 

pembelajaran 
96,9 

Sangat 

valid 

 

Data kualitatif berupa komentar dan saran 

dari validator digunakan untuk melakukan revisi 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan. 

Komentar dan saran dari validator terhadap 

perangkat pembelajaran adalah perangkat 

pembelajaran yang disusun secara keseluruhan 

sudah sangat baik, namun perlu adanya pedoman 

penskoran yang  jelas dan rinci pada rubrik penilaian 

sikap ilmiah siswa supaya guru dapat memfokuskan 

pada aspek-aspek yang dinilai. 

Nilai validitas silabus yang tinggi didapatkan 

karena silabus yang dikembangkan sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses. Validitas silabus yang tinggi juga 

didapatkan dari kesesuaian antara indikator 

pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran. 

Indikator pembelajaran berfungsi sebagai panduan 

dalam mengembangkan materi pokok yang harus 

dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian 

kompetensi (Majid, 2012). Kegiatan pembelajaran 

yang disusun dalam silabus sesuai dengan tahapan 

inkuiri terbimbing sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu pembelajaran 

yang melibatkan siswa aktif untuk mencari dan 

meneliti sesuatu tentang pengetahuan yang sedang 

dipelajari (Poerwati & Amri, 2013). Siswa terlibat 

aktif melalui pembelajaran inkuiri terbimbing 

karena didukung dengan penggunaan sumber belajar 

yang kontekstual. Sumber belajar merupakan 

informasi yang disajikan dan disimpan dalam 

berbagai bentuk media yang membantu siswa 

belajar (Sadida, 2014). 

Nilai validitas RPP yang tinggi didapatkan 

karena RPP yang dikembangkan sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses. Validitas RPP yang tinggi juga 

dikarenakan RPP dikembangkan dari silabus dengan 

menambahkan komponen tujuan pembelajaran dan 

langkah pembelajaran. Menurut Arikunto (2011) 

fungsi tujuan pembelajaran yaitu memberi arahan 

bagi guru untuk memilih bahan pelajaran, model dan 

metode pembelajaran, sebagai pedoman dalam 

mengadakan penilaian, dan sebagai kriteria untuk 

mengevaluasi disetiap langkah pembelajaran.  

Langkah pembelajaran RPP menggunakan 

langkah pembelajaran inkuiri terbimbing menurut 

Llewellyn (2013) yang meliputi mengeksplorasi 

fenomena, memfokuskan pertanyaan, 

merencanakan investigasi, melaksanakan 

investigasi, menganalisis data dan hasil, 

mengkonstruk pengetahuan baru, dan 

mengkomunikasikan pengetahuan baru. Langkah-

langkah inkuiri terbimbing tersebut dapat membantu 

siswa memperoleh makna yang mendalam terhadap 

apa yang dipelajarinya, sehingga siswa mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi yang 

diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari (Sari, 2012; Mulyasa, 

2013; Ibrohim, 2014). 

Nilai validitas LKS yang tinggi didapatkan 

karena isi yang disajikan dalam LKS tersebut sudah 

memenuhi kriteria LKS yang baik. Menurut 

Nurhidayah (2014) LKS memenuhi kriteria yang 

baik karena berisi latihan soal, berbagai kegiatan 

yang mengaktifkan siswa, percobaan untuk 

meningkatkan keterampilan ilmiah siswa, dan 

gambar-gambar pendukung untuk mengaitkan 

materi. Menurut Kiesel (2003) dalam Mustofa 

(2013) menyatakan bahwa LKS digunakan untuk 

membantu kegiatan pembelajaran dengan cara 

menentukan penugasan pada objek yang spesifik 

sehingga siswa dapat fokus pada materi yag sedang 

dipelajari dan tujuan belajar dapat tercapai. LKS 

yang dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah 

model inkuiri terbimbing dengan memanfaatkan 

kawasan industri sebagai sumber belajar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Santiningtyas (2012) yang 

menyatakan penerapan outdoor learning berbasis 

inkuiri menunjukkan bahwa siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran. 

Nilai validitas handout yang tinggi 

didapatkan karena penyusunan handout disesuaikan 

dengan indikator dan tujuan pembelajaran, handout 

juga disusun sesuai dengan fakta yang ada di 

lingkungan siswa, penjabaran materi pencemaran 

lingkungan dilengkapi dengan gambar-gambar real 

yang diambil dari pencemaran lingkungan kawasan 

industri Mojokerto. Gambar yang tidak diperoleh 

dari keadaan real di kawasan industri Mojokerto 

dapat diperoleh dari sumber yang relevan yaitu dari 

internet. sehingga handout dapat mendukung siswa 

untuk memahami fenomena yang terjadi di 

lingkungan sekitar dan menghubungkannya dengan 

materi yang sudah disajikan. 

Nilai validitas instrumen penilaian yang 

tinggi didapatkan karena instrumen penilaian yang 
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dikembangkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 

66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian. Penilaian 

dilakukan untuk ranah pemahaman konsep, 

keterampilan ilmiah, dan sikap ilmiah dengan 

persyaratan yaitu substansi yang mempresentasikan 

kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi 

persyaratan teknis, dan penggunaan bahasa yang 

baik dan benar. Instrumen penilaian juga dilengkapi 

dengan rubrik penskoran. Menurut Suwono (2009) 

dalam Sadida (2014) bahwa instrumen penilaian 

yang lengkap dapat digunakan untuk mengukur 

kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

 

B. Hasil Uji Coba Perangkat Pembelajaran 

Uji coba perangkat pembelajaran dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan dan untuk 

mengetahui nilai pemahaman konsep, keterampilan 

ilmiah, dan sikap ilmiah siswa. Tingkat 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran diperoleh 

dari lembar penilaian keterlaksanaan perangkat 

pembelajaran yang diisi oleh observer selama 

kegiatan pembelajaran pada pertemuan I dan II. 

Nilai keterlaksaan perangkat pembelajaran dapat 

dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Nilai Keterlaksanaan Perangkat 

Pembelajaran 
Pertemuan Nilai Keterlaksanaan Kriteria 

I 83,1 Sangat Praktis 

II 90,7 Sangat Praktis 

Rata-rata 91,9 Sangat Praktis 

 

Keterlaksanaan perangkat pembelajaran 

memperoleh nilai sebesar 91,9% dengan kriteria 

sangat praktis karena pada saat uji keterlaksanaan, 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan perangkat 

pembelajaran yang sudah disusun. Guru dituntut 

selalu merancang kegiatan pembelajaran yang 

merujuk pada kegiatan penelitian atau percobaan 

yang memanfaatkan lingkungan sekitar sehingga 

siswa dapat menemukan sendiri tentang konsep 

yang dipelajari (Erlani, 2012). Adanya keterlibatan 

siswa akan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

dalam memahami materi yang dipelajari sehingga 

siswa dapat termotivasi untuk mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil dari angket respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran memperoleh nilai sebesar 96,2% dan 

angket respon guru terhadap perangkat 

pembelajaran memperoleh nilai sebesar 84,3% 

dengan kriteria sangat praktis. Sebagaimana 

disebutkan dalam penelitian Khanifah (2012) bahwa 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar akan memacu aktivitas dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa dapat 

mengoptimalkan hasil belajar. 

Dari uji coba perangkat pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan sumber belajar lingkungan 

didapatkan hasil bahwa perangkat pembelajaran 

untuk mengembangkan pemahaman konsep, 

keterampilan ilmiah, dan sikap ilmiah siswa 

mempunyai kriteria tinggi. Rerata penilaian tersebut 

untuk pemahaman konsep sebesar 82,6, 

keterampilan ilmiah sebesar 88,3, dan sikap ilmiah 

sebesar 91,0. Pembelajaran yang dilakukan secara 

inkuiri terbimbing dengan menggunakan sumber 

belajar lingkungan berpotensi untuk 

mengembangkan pengalaman dan kompetensi siswa 

(Listyawati, 2012). Pembelajaran yang memadukan 

siswa dengan lingkungannya dapat membekali 

siswa untuk bisa hidup melestarikan lingkungan 

(Mulyasa, 2013). Oleh karena itu keterpaduan antara 

langkah inkuiri terbimbing, keterampilan ilmiah, 

dan sikap ilmiah dapat menuntun siswa memahami 

konsep yang dipelajarinya. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari uji coba perangkat pembelajaran 

dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran 

layak digunakan dan mampu mengembangkan 

pemahaman konsep, keterampilan ilmiah, dan sikap 

ilmiah siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian dan 

pengembangan ini yaitu: (1) perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari 

Silabus, RPP, LKS, Handout, dan Instrumen 

Penilaian, (2) hasil validasi perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan memperoleh nilai validitas 

sebesar 96,9% dengan kriteria sangat valid, (3) 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan dilihat 

dari keterlaksanaannya memperoleh nilai sebesar 

91,9% dengan kriteria sangat praktis, dilihat dari 

angket respon siswa memperoleh nilai sebesar 

96,2% dan angket respon guru memperoleh nilai 

sebesar 84,3% dengan kriteria sangat praktis, (4) 

hasil uji coba perangkat pembelajaran bahwa nilai 

pemahaman konsep, keterampilan ilmiah, dan sikap 

ilmiah siswa mempunyai kriteria tinggi sehingga 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan layak 

digunakan. 

Saran 

Saran yang berkaitan dengan pemanfaatan 

produk adalah perangkat pembelajaran dengan 

model inkuiri terbimbing dan sumber belajar 

lingkungan sekitar dapat digunakan pada setiap 

pembelajaran IPA agar siswa terbiasa dengan model 

pembelajaran tersebut.  Saran pengembangan 

produk lebih lanjut yaitu: (1) Proses validasi 

perangkat pembelajaran sebaiknya dilakukan 

dengan menambah validator supaya lebih banyak 

masukan yang berguna untuk menyempurnakan 

produk, (2) Pengembangan perangkat pembelajaran 

dengan menggunakan metode inkuiri terbimbing 

dan sumber belajar lingkungan sekitar dapat 

dilakukan pada materi lain namun disesuaikan 

dengan kondisi siswa dan kondisi sumber belajar 

yang terdapat di lingkungan sekitar. 
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Abstrak 

 

Kinematika merupakan materi dasar untuk mempelajari dinamika.Siswa sering mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep kinematika, oleh karena itu dibutuhkan suatu desain 

pembelajaran yang mampu mengatasi kesulitan siswa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkandesain pembelajaran berpendekatan saintifik pada materikinematika. Desain 

pembelajaran yang dimaksud mencakup skenario pembelajaran, bahan ajar dan penilaian 

pembelajaran. Metode yang digunakan adalah Dick & Carey. Kelayakan produk diketahui dari 

hasil validasiyang dilakukan oleh dosen dan guru dengan menggunakan skala Guttman dan 

juga komentar dan saran dari validator.  

 

Kata kunci: desain pembelajaran, pendekatan saintifik, kinematic 

 

PENDAHULUAN  

IPA menekankan pada proses penyelidikan 

alam untuk mengoptimalkan keterlibatan siswa di 

dalam kelas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang lebih bermakna. Proses 

pembelajaran dapat dikatakan bermakna jika siswa 

mampu mengaitkan ilmu yang ia peroleh di kelas 

dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari- 

hari (Bunce dkk., 2008). Pembelajaran yang 

bermakna dapat diciptakan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik (Machin, 2014).  

Pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang 

menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung baik menggunakan observasi, eksperimen 

maupun cara yang lainnya (National Research 

Council, 2012). Melalui pendekatan tersebut, 

keterampilan proses ilmiah siswa juga dapat 

dikembangkan beriringan dengan proses 

mengkontruksi pengetahuan baru, baik yang berupa 

konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan metode 

ilmiah (Machin, 2014). Komponen dari pendekakan 

saintifik antara lain (1) mengajukan pertanyaan, 

(2)mengembangkan dan menggunakan model, (3) 

merencanakan dan melakukan investigasi, (4) 

menganalisis dan menginterpretasikan data, (5) 

menerapkan berfikir matematis, (6) merumuskan 

penjelasan, (7) membangun argumen berdasarkan 

bukti, dan (8) evaluasi dan mengkomunikasikan 

informasi (National Research Council, 2012).  

Kinematika merupakan materi pokok 

sekaligus sebagai dasar materi dinamika (Hestenes 

& Wells, 1992a). Kinematika mempelajari tentang 

besaran-besarangerak seperti posisi, jarak, 

kecepatan, percepatan, jarak tempuh, dan bagaimana 

kebergantungan besaran-besaran itu terhadap waktu 

(Ruiz, 2009). Banyak penelitian sebelumnya yang 

mengungkapkan bahwa konsep-konsep pada 

kinematika sulit dipahami dengan baik oleh sebagian 

siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan 

membedakan antara jarak tempuh dan perpindahan, 

kecepatan dan percepatan,arah gerak, dan cara 

membaca grafik (Hestenesdkk., 1992b). Kesulitan 

tersebut utamanya disebabkan karena beberapa 

substansi dari materi kinematika bersifat abstrak 

(Abubakar & Rahmatsyah, 2012). Penyebab lain 

adanya miskonsepsi pada materi kinematika adalah 

karena kesalahan konsepsi awal (Taufiq, 2012). 

Kesalahan konsepsi awal tersebut  dikarenakan 

siswa sulit memahami materi kinematika. Cara yang 

dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar 

tersebut adalah mendesain pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dan 

multirepresentasi (Ishafit, 2014) 

Pembelajaran yang multirepresentasi adalah 

pembelajaran suatu konsep melalui berbagai cara 

dan bentuk representasi, baik berupa diagram gerak, 

grafik, persamaan matematis, tabel dan lain 

sebagainya. Multirepresentasi merupakan alat yang 

efektif untuk membantu siswa memahami konsep 

secara menyeluruh (Ainsworth, 2008). Proses untuk 

mendapatkan suatu konsep tersebut akan melatih 

keterampilan proses siswa (Rizal, 2014). 

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajaran 

berpendekatan saintifik pada materikinematika yang 

layak digunakan untuk proses pembelajaran 

kinematika di SMP.Desain pembelajaran yang 

dimaksud meliputi beberapa komponen yakni, 

skenario pembelajaran, bahan ajar dan evaluasi 

pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Pengembangan Desain Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

dirancang untuk menghasilkan suatu produk desain 

pembelajaran berpendekatan saintifik pada materi 

kinematika yang meliputi skenario 

pembelajaran,bahan ajar dan instrumen penilaian. 

Model pengembangan desain pembelajaran yang 
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digunakan diadaptasi darimodel Dick & Carey. 

Gambar dari hasil adaptasi model Dick & Carey 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1Tahap Pengembangan Desain 

Pembelajaran Berpendekatan 

Santifik pada Materi Kinematika 

(Adaptasi Dick & Carey, 1937) 

Langkah pertama yakni mengidentifikasi 

berbagai kemungkinan tujuan pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara menganalisis kompetensi 

dasar (KD) pada kurikulum 2013. KD yang 

digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah 

KD 3.1 yaitu memahami gerak lurus dan pengaruh 

gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, 

serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan 

gerak benda dalam kehidupan sehari-hari dan KD  

4.1 yaitu “melakukan penyelidikan tentang gerak, 

gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak”. Berdasarkan 

analisisi KD tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep pada materi 

kinematika. Selanjutnya menganalisis materi dan 

mengidentifikasi karakteristik siswa. Analisis materi 

dilakukan dengan cara menganalisis materi yang 

sesuai dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Berdasarkan hasil 

analisis pada kedua KD tersebut materi kinematika 

dibagi menjadi 2 topik, yakni besaran pada gerak dan 

gerak lurus. Karakteristik siswa diketahui melalui 

studi pustaka pada beberapa jurnal nasional maupun 

internasional. Berdasarkan studi pustaka tersebut, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada materi 

kinematika masih terdapat beberapa miskonsepsi 

yang berkaitan dengan (1) jarak dan perpindahan, (2) 

kecepatan, kelajuan dan percepatan, (3) percepatan, 

(4) arah gerak, dan (5) cara membaca grafik. 

Langkah selanjutnya yakni menetapkan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam 

pengembangan desain pembelajaran ini terdiri atas 2 

aspek, yakni konten dan keterampilan proses sains. 

Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan konten 

yang dituangkan dalam bentuk indikator 

pembelajaran dan akan dijelaskan pada bagian hasil 

dan pembahasan. Langkah selanjutnya yakni 

mengembangkan instrumen penilaian yang berupa 

soal pilihan ganda kemudian mengembangkan 

strategi pembelajaran yang disusun menjadi skenario 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik 

yang dikembangkan menjadi skenario 

pembelajaran.Unsur yang ada dalam tahapan-

tahapan skenario pembelajaran ini adalah  (1) 

mengajukan pertanyaan, (2)mengembangkan dan 

menggunakan model, (3) merencanakan dan 

melakukan investigasi, (4) menganalisis dan 

menginterpretasikan data, (5) berfikir matematis, (6) 

membangun gagasan, (7) memperkuat argumen 

berdasarkan fakta, dan (8) evaluasi dan 

mengkomunikasikan.Langkah terakhir adalah 

mengembangkan bahan ajar. Materi pembelajaran 

dituangkan dalam bentuk bahan ajar dan instrumen 

penilaian pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Bahan ajar yang dikembangkan 

dalam penelitian ini berupa lembar diskusi siswa 

pada setiap topik dan buku pegangan siswa pada tiap 

topik. 

B. Uji Kelayakan Produk 

Untuk melihat kelayakan produk dilakukan 

review draf oleh 1 dosen dan 1 guru. Aspek yang 

divalidasi antara lain (1) kebenaran konsep, (2) 

kesesuaian indikator pada skenario dengan 

karakteristik pembelajaran IPA di SMP, (3) 

kesesuaian skenario pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, (4) kejelasan informasi pada 

bahan ajar, (5) keefektifan kalimat dan kelengkapan 

komponen pada bahan ajar, (6) ketercapaian 

pengukuran indikator, dan (7) kelengkapan 

komponen instrumen penilaian. Bentuk lembar 

validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis skala Guttman yang terdiri dari 2 jawaban 

yakni “sesuai” dan “tidak sesuai” dan juga komentar 

dan saran dari validator.Jenis data yang diperoleh 

adalah data kualitatif yang berupa komentar dan 

saran yang ditulis oleh responden di dalam kolom. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan desain 

pembelajaran akan dijelaskan sesuai dengan topik 

pembelajaran yakni besaran pada gerak dan gerak 

lurus. Berikut penjelasan mengenai desain 

pembelajaran topik besaran pada gerak. 

A. Desain Pembelajaran Topik Besaran pada 

Gerak 

Tujuan pembelajaran pada pengembangan 

desain ini disusun dalam bentuk indikator 

pembelajaran. Tujuan pembelajarannya agar siswa 

dapat melakukan beberapa hal yakni: 

1. Mengidentifikasi ciri-ciri benda bergerak. 

2. Menjelaskan prinsip bahwa benda bergerak 

bersifat relatif tergantung acuan yang digunakan. 

3. Menggambarkan diagram gerak suatu benda 

yang bergerak. 

4. Menggambarkan grafik hubungan antara posisi 

dengan waktu pada benda yang bergerak. 

5. Membedakan antara jarak tempuh dengan 

perpindahan suatu benda yang bergerak. 

6. Menerapkan persamaan matematika jarak 

tempuh dan perpindahan suatu benda.  

7. Membedakan antara kelajuan dan kecepatan 

suatu benda yang bergerak. 

8. Menentukan arah perpindahan dan kecepatan 

suatu benda yang bergerak. 
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9. Menerapkan persamaan matematika kelajuan 

dan kecepatan suatu benda yang bergerak. 

10. Menggambarkan grafik hubungan antara 

kecepatan dengan waktu dari benda yang 

bergerak. 

11. Mendefinisikan tentang percepatan pada suatu 

benda yang bergerak. 

12. Menerapkan persamaan matematika percepatan 

suatu benda yang bergerak. 

Untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan 

pembelajaran dirancang sebagai berikut. 

1. Siswa mengamati gerak tongkat yang dipegang 

oleh salah satu siswa (Siswa A) yang sedang 

berjalan untuk menemukan ciri-ciri benda 

bergerak dan menjelaskan prinsip bahwa benda 

bergerak bersifat relatif, tergantung acuan yang 

digunakan. 

2. Siswa menganalisis suatu fenomena baru yang 

diberikan oleh guru mengenai benda yang diam 

dan bergerak untuk memperdalam pemahaman 

siswa mengenai prinsip yang baru saja 

ditemukan, yakni gerak bersifat relatif. 

3. Siswa mengamati guru yang sedang berjalan 

pada lintasan bolak-balik (contohnya dari timur 

ke barat) dengan panjang lintasan tertentu 

kemudian menggambarkan diagram gerak yang 

sesuai dengan gerak guru. Siswa akan 

menggambarkan diagram gerak dan grafik 

waktu-posisi di lembar diskusi  yang telah 

disediakan.  

4. Hasil diagram gerak dan grafik waktu-posisi 

yang telah dibuat oleh siswa digunakan untuk 

mempelajari beberapa konsep, yakni jarak 

tempuh, perpindahan, kelajuan dan kecepatan. 

Siswa akan mempelajari beberapa konsep 

tersebut melalui beberapa pertanyaan yang 

terdapat dalam lembar diskusi. Berikut contoh 

bentuk pertanyaan pada lembar diskusi siswa 

topik besaran pada gerak. 

a. Jika panjang lintasan yang ditempuh oleh 

guru adalah jarak tempuh (s), maka 

berapakah jarak yang telah ditempuh oleh 

guru? 

b. Simbol     menyatakan posisi akhir 

dan  menyatakan posisi awal, 

kemudian   adalah 

perpindahan dan disimbolkan dengan    

maka berapakah besarnya  dan 

kemanakah arahnya? 

c. Berdasarkan hasil jawabanmu pada nomor 1 

dan 2, apakah besarnya jarak tempuh dan 

besarnya perpindahan sama? 

d. Apakah bisa besarnya jarak tempuh sama 

dengan besarnya perpindahan? Jika bisa, 

kapan jarak tempuh bernilai sama dengan 

perpindahan? 

Kegiatan-kegiatan pembelajaran di atas 

disusun dengan menggunakan pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains. 

Contoh kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

komponen pendekaan saintifik dijelaskan pada 

Tabel 1.1 berikut. 

Tabel1.1  Komponen Pendekatan Saintifik pada 

Skenario Pembelajaran Topik 

Besaran pada Gerak 
Komponen 

Pendekatan 

Saintifik 

Contoh Kegiatan pembelajaran 

Mengembangkan 

dan 

menggunakan 

model 

menggambar diagram gerak dari guru 

yang bergerak bolak-balik kemudian 

mengolah hasil dari diargam gerak 

tersebut menjadi grafik posisi-waktu, 

dan kecepatan-waktu 

Menganalisis dan 

menginterpretasik

an data 

menganalisis diagram gerak, grafik 

posisi-waktu, dan grafik kecepatan-

waktu untuk menghitung jarak tempuh, 

perpindahan, kecepatan rata-rata dan 

percepatan rata-rata. 

Menerapkan 

berfikir 

matematis 

menghitung jarak tempuh, 

perpindahan, kecepatan rata-rata dan 

percepatan rata-rata berdasarkan data 

yang ia peroleh. 

Merumuskan 

penjelasan 

melakukan pengamatan terhadap 

pulpen yang di bawa oleh siswa A yang 

berjalan, kemudian seluruh siswa 

menjawab pertanyaan bimbingan dari 

guru. 

Membangun 

argumen 

berdasarkan bukti 

Siswa A melihat bahwa pulpen yang  ia 

pegang sambil berjalan tidak bergerak 

terhadapnya, dan siswa yang lain 

melihat pulpen bergerak terhadapnya. 

Evaluasi dan 

mengkomunikasi

kan informasi 

menjawab pertanyaan bimbingan dari 

guru dan menyimpulkan hasil 

pengamatan siswa A yang bergerak 

dengan membawa pulpen. 

Selain melalui kegiatan pembelajaran di 

atas, siswa juga diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang topik besaran pada gerak 

dengan cara membaca buku pegangan siswa. Pada 

buku pegangan siswa topik besaran pada gerak 

terbagi menjadi beberapa sub topik, yakni (1) 

Pengertian gerak, (2) Perpindahan dan jarak tempuh, 

(3) Kelajuan dan kecepatan, (4) Percepatan. Selain 

itu, siswa juga dapat mengasah kemampuannya 

dengan cara mengerjakan beberapa soal yang ada di 

dalam buku tersebut. Contoh soal yang terdapat pada 

buku pegangan disajikan pada Gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.1 Contoh Soal Topik Besaran pada 

Gerak di dalam Buku Pegangan 

Siswa 

Melalui kedua soal pada Gambar 1.1 di 

atas, siswa diharapkan dapat melakukan beberapa 

hal yakni (1) membedakan antara jarak tempuh dan 

perpindahan, (2) menerapkan persamaan 

matematika jarak tempuh dan perpindahan benda, 

(3) membedakan antara kelajuan dan kecepatan 

benda yang bergerak, (4) menerapkan persamaan 

matematika kelajuan dan kecepatan benda yang 
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bergerak. Jawaban yang diharapkan dari kedua soal 

tersebut disajikan pada gambar 1.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Jawaban Soal Topik Besaran pada 

Gerak di dalam Buku Pegangan 

Siswa  

Ketercapaian tujuan pembelajaran diukur 

dengan menggunakan instrumen penilaian. Pada 

desain pembelajaran topik besaran pada gerak 

bentuk instrumen penilaiannya menggunakan soal 

pilihan ganda sebanyak 8 soal. Contoh instrumen 

soal topik besaran pada gerak disajikan pada Gambar 

1.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Contoh Soal Intrumen Penilaian 

Hasil Belajar pada Topik Besaran 

pada Gerak 

Melalui kedua pertanyaan pada Gambar 1.3 

di atas, siswa diharapkan dapat menggambarkan 

diagram gerak suatu benda yang bergerak dan dapat 

menerapkan persamaan matematika kelajuan dan 

kecepatan suatu benda yang bergerak. Jawaban yang 

diharapkan dari kedua soal tersebut disajikan pada 

Gambar 1.4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Jawaban Soal Intrumen Penilaian 

Hasil Belajar pada Topik Besaran 

pada Gerak 

 

B. Topik Gerak Lurus 

Tujuan pembelajaran pada pengembangan 

desain ini disusun dalam bentuk indikator 

pembelajaran. Tujuan pembelajarannya agar siswa 

dapat melakukan beberapa hal yakni: 

1. Membedakan antara gerak lurus beraturan 

dengan gerak lurus berubah beraturan. 

2. Menerapkan persamaan matematika yang 

berhubungan posisi (x), kecepatan (v) pada gerak 

lurus beraturan dan gerak lurus berubah 

beraturan dan persamaan matematika percepatan 

(a) pada gerak lurus berubah beraturan dalam 

memecahkan suatu permasalahan sederhana. 

3. Menggambarkan grafik hubungan antara posisi 

dengan waktu dan kecepatan dengan waktu pada 

gerak lurus beraturan. 

4. Menjelaskan hubungan antara posisi dengan 

waktu dan kecepatan dengan waktu pada gerak 

lurus beraturan. 

5. Menggambarkan grafik hubungan antara posisi 

dengan waktu, kecepatan dengan waktu dan 

percepatan dengan waktu pada gerak lurus 

berubah beraturan.  

6. Menjelaskan hubungan antara posisi dengan 

waktu, kecepatan dengan waktu dan percepatan 

dengan waktu pada gerak lurus berubah 

beraturan.  

Untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan 

pembelajaran dirancang sebagai berikut. 

1. Siswa mengamati dan membandingkan 

kecepatan mobil mainan yang berjalan di jalan 

yang mendatar dan mobil mainan yang berjalan 

di jalan yang menurun kemudian merumuskan 

pertanyaan dan hipotesis. Pertanyaan yang 

diharapkan yakni “Bagaimana hubungan 

kecepatan terhadap waktu?”. Berdasarkan 

pertanyaan tersebut, diharapkan hipotesis yang 

muncul adalah sebagai berikut. 

a. Pada lintasan mendatar, kecepatan mobil 

mainan adalah konstan atau  
 

b. Pada lintasan menurun, kecepatan mobil 

mainan semakin lama akan semakin besar 

atau   

2. Siswa membuktikan hasil hipotesis yang telah 

dirumuskan melalui praktikum mobil mainan 

yang bergerak di lintasan yang mendatar dan di 

lintasan yang menurun dengan menggunakan 

pitaticker timer kemudian membuat diagram 

geraknya. 

3. Siswa menganalisis hasil diagram gerak yang 

dibentuk oleh ticker timer sehingga siswa dapat 

menggambarkan grafik dan menjelaskan 

hubungan antara posisi (x) dengan waktu (t) dan 

kecepatan (v) dengan waktu (t) pada mobil yang 
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bergerak pada lintasan mendatar dan pada mobil 

yang bergerak pada lintasan menurun dan juga 

hubungan antara percepatan (a) dengan waktu(t) 

pada mobil yang bergerak pada lintasan menurun 

dengan cara menjawab pertanyaan yang terdapat 

pada lembar diskusi siswa. Contoh pertanyaan 

pada lembar diskusi siswa adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagaimanakah besarnya jarak mobil mainan 

pada tiap waktu (ketukan ke 5; 10; 15, dst)? 

Apakah jaraknya sama? 

b. Bagaimanakah jarak yang ditempuh oleh 

mobil mainan jika waktu yang ditempuhnya 

semakin lama ? 

c. Bagaimanakah besarnya perpindahan mobil 

mainan tiap ketukan? semakin jauh, semakin 

dekat ataukah sama? 

d. Bagaimanakah besarnya kecepatan rata-rata 

mobil mainan pada tiap kelipatan 5 ketukan 

(ketukan ke 5,10,15, dst)? Apakah 

kecepatannya berubah tiap waktu? 

e. Berdasarkan hasil jawabanmu pada soal c, 

apakah mobil mainan mengalami 

percepatan? Jika iya, bagaimanakah 

percepatannya? 

7. Guru membimbing siswa secara klasikal dalam 

menerapkan persamaan matematika pada 

besaran dalam gerak untuk menganalisis grafik 

hubungan antara posisi (x) dengan waktu (t) dan 

kecepatan (v) dengan waktu (t) pada mobil yang 

bergerak pada lintasan mendatar dan pada mobil 

yang bergerak pada lintasan menurun dan juga 

hubungan percepatan (a) dengan waktu (t) pada 

mobil yang bergerak pada lintasan menurun 

sehingga siswa memahami tentang kecepatan 

dan percepatan baik rata-rata maupun sesaat.  

8. Siswa menghubungkan konsep gerak lurus 

beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah 

beraturan (GLBB) dengan gerak mobil mainan 

yang bergerak pada lintasan mendatar dan mobil 

mainan yang bergerak pada lintasan menurun.  

Kegiatan-kegiatan pembelajaran di atas 

disusun dengan menggunakan pendekatan saintifik 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains. 

Contoh kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

komponen pendekaan saintifik dijelaskan pada 

Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Komponen Pendekatan Saintik pada 

Skenario Pembelajaran Topik Gerak 

Lurus 
Komponen 

pendekatan 

saintifk 

Kegiatan dalam skenario 

Mengajukan 

pertanyaan 

Membuat rumusan masalah tentang 

kecepatan berdasarkan demonstrasi mobil 

mainan yang berjalan di lintasan lurus dan 

mobil mainan yang berjalan di lintasan 

menurun. 

Mengembang

kan dan 

menggunaka

n model 

Membuat grafik hubungan posisi-waktu, 

grafik kecepatan-waktu, dan grafik 

percepatan-waktu dari data hasil 

investigasi. 

Merencanaka

n dan 

melakukan 

investigasi 

Mempersiapan berbagai hal yang akan 

mereka gunakan untuk melakukan 

praktikum yang bertujuan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah mereka 

susun. 

Menganalisis 

dan 

menginterpre

tasikan data 

Menganalisis data yang berasal dari 

ketukan ticker timer kemudian dituangkan 

dalam bentuk tabel waktu dan posisi. 

Menerapkan 

berfikir 

matematis 

Menghitung waktu tiap ketukan dan 

menerapkan persamaan matematika 

besaran pada gerak untuk menjawab soal 

di lembar diskusi siswa 

Merumuskan 

penjelasan 

Mengerjakan berbagai pertanyaan yang 

terdapat dalam lembar diskusi siswa 

sehingga siswa mampu menemukan 

konsep glb dan glbb. 

Membangun 

argumen 

berdasarkan 

bukti 

Melihat dan mengukur jarak tiap ketukan 

yang dihasilkan dari ticker timer. 

Evaluasi dan 

mengkomuni

kasikan 

informasi 

Menjawab pertanyaa yang terdapat di 

lembar diskusi siswa dan menghubungkan 

antara hasil pengamatan dengan konsep 

glb dan glbb 

 

Selain melalui kegiatan pembelajaran di atas, 

siswa juga diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang topik gerak lurus dengan cara 

membaca buku pegangan siswa. Pada buku 

pegangan siswa topik gerak lurus terbagi menjadi 2 

sub topik, yakni gerak lurus beraturan dan gerak 

lurus berubah beraturan. Selain itu, siswa juga dapat 

mengasah kemampuannya dengan cara mengerjakan 

beberapa soal yang ada di dalam buku tersebut. 

Contoh soal yang terdapat pada buku pegangan 

siswa disajikan pada Gambar 1.5 sebagai berikut. 

 
Gambar 1.5 Contoh Soal Topik Gerak Lurus di 

dalam Buku Pegangan Siswa 

 

Melalui soal nomor 1 dan 2 pada Gambar 

1.5 di atas, siswa diharapkan dapat menerapkan 

persamaan matematika yang berhubungan posisi (x), 

kecepatan (v) pada gerak lurus beraturan dan gerak 

lurus berubah beraturan dan persamaan matematika 

percepatan (a) pada gerak lurus berubah beraturan 

dalam memecahkan suatu permasalahan 

sederhana.Jawaban yang diharapkan dari kedua soal 

tersebut disajikan pada Gambar 1.6 berikut 
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Gambar 1.6 Jawaban Soal Gerak Lurus di 

dalam Buku Pegangan Siswa  

 

Ketercapaian tujuan pembelajaran diukur 

dengan menggunakan instrumen penilaian. Pada 

desain pembelajaran topik besaran pada gerak 

bentuk instrumen penilaiannya menggunakan soal 

pilihan ganda sebanyak 8 soal. Contoh instrumen 

soal topik besaran disajikan pada Gambar 1.7 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Contoh Soal Intrumen Penilaian 

Hasil Belajar pada Topik Gerak 

Lurus 

 

Melalui kedua soal pada Gambar 1.7 di atas, 

siswa diharapkan dapat menerapkan persamaan 

matematika yang berhubungan posisi (x), kecepatan 

(v) pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan dan persamaan matematika 

percepatan (a) pada gerak lurus berubah beraturan 

dalam memecahkan suatu permasalahan 

sederhana.Jawaban yang diharapkan dari kedua soal 

tersebut disajikan pada Gambar 1.8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8 Jawaban Soal Intrumen Penilaian 

Hasil Belajar pada Topik Gerak 

Lurus 

 

Hasil Penilaian Validator 

 Hasil validasi draf desain pembelajaran 

yang telah dilakukan oleh validator dijelaskan 

sebagai berikut.  

1. Skenario pembelajaran topik besaran pada  gerak 

dan gerak lurus yang telah dihasilkan sudah baik 

dalam hal kesesuaian konsep, kesesuaian 

indikator dengan karakteristik pembelajaran IPA 

di SMP dan siswa SMP, dan kesesuaian skenario 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

2. Bahan ajar pada topik besaran pada gerak dan 

gerak lurus yang telah dihasilkan sudah baik 

dalam halkesesuaian konsep, kejelasan 

informasi, keefektifan kalimat dan kelengkapan 

komponen. 

3. Instrumen penilaian pada topik besaran pada 

gerak dan gerak lurus yang telah dihasilkan 

sudah baik dalam hal kesesuaian konsep, dan 

ketercapaian pengukuran indikator, dan 

kelengkapan komponen instrumen penilaian. 

Berdasarkan ketiga hasil tersebut, 

makadesain pembelajaran yang dihasilkan 

dinyatakan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran materi kinematika di SMP. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitianini 

adalah desainpembelajaran berpendekatan saintifik 

pada materi kinematika yang terdiri atas (1)skenario 

pembelajaran (2) bahan ajar yang terdiri atas lembar 

diskusi siswa pada tiap topik pembelajaran dan buku 

pegangan siswa pada tiap topik pembelajaran, dan 

(3) instrumen penilaian yang berupa penilaian 

kognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

desain pembelajaran yang dihasilkan dinyatakan 

layak digunakan dalam proses pembelajaran materi 

kinematika di SMP.  

 

 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

86 

 

Saran 

 Ada beberapa saran yang berkaitan dengan 

pengembangan desain pembelajaran berpendekatan 

saintifik pada materi kinematika antara lain sebagai 

berikut (1) hasil dari pengembangan desain 

pembelajaran ini diharapkan dapat diterapkan dalam 

pembelajaran, dan (2) hasil dari pengembangan 

desain pembelajaran ini diharapkan diuji efektifitas 

desain pembelajaran yang telah dihasilkan secara 

empirik. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Abubakar & Rahmatsyah. 2012. Menerapkan Model 

Konstruktivis untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Fisika Umum 1 Mahasiswa Semester 

1 Jurusan Fisika FMIPA UNIMED TA 

2012/2013. Jurnal Pendidikan Fisika. 9 (2): 

49-54. 

Ainsworth, Shaaron. 2008. The Educational Value of 

Multiple-Representations when Learning 

Complex Scientific Concept dalam 

Visualization: Theory and Practice in 

Science Education (J.KGilbert et al., Ed). 

UK: University of Nottingham. 191-208 

Bunce, D.M., Hillery, S. & Pisciotta, E. 2008. Using 

the Research-Based Standards to Help 

Students Learn dalam Chemistry in National 

Science Educatiom Standar: Model for 

Meaningful Learning in the High School 

Chemistry Classroom (S.L. Bretz, Ed). 

Washington: American Chemical Society 

Educational Division. 137-46. 

Dick, W & Carey, L. 1937. The Systematic Design 

of Instruction. Amerika: Foresman and 

Company. 

Hestenes, D & Wells, M. 1992a. A Mechanics 

Baseline Test. The Physics Teacher. 30: 159-

166. 

Hestenes, D., Wells, M. & Swackhmer. G. 1992b.  

Force Concept Inventory. The Physics 

Teacher. 30: 141-158. 

Ishafit. 2014. Pengembangan Pembelajaran Fisika 

dengan Multiple Representations Berbasis 

ICT untuk Meningkatkan Penguasaan 

Konsep Kinematika,Persepsi, dan Motivasi 

Mahasiswa PGMIPA-BI. Prosiding 

Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI Jateng & 

DIY, Yogyakarta, 26 April 2014. 

Machin, A. 2014. Implementasi Pendekatan 

Saintifik, Penanaman  Karakter dan 

Konservasi pada Pembelajaran Materi  

Pertumbuhan. Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia. 3(1): 28-35. 

National Research Council. (2012). A Framework 

for K-12 Science Education: Practices, 

CrosscuttingConcepts, and Core Ideas. 

Washington, DC: The National Academies 

Press. 

Rizal, Muhammad. 2014. Pengaruh Pembelajaran 

Inquiri Terbimbing dengan Multirepresentasi 

terhadap Keterampilan Proses Sains dan 

Penguasaan Konsep IPA Siswa SMP. Jurnal 

Pendidikan Sains. 2(3): 159-165. 

Ruiz, M. J. 2009. Kinematic Measurements from 

YouTube Videos. The Physics Teacher. 47 

(10.1119/1.3098201) 200-203. 

Taufiq, M. 2012. Remediasi Miskonsepsi 

Mahasiswa Calon Guru Fisika Pada Konsep 

Gaya Melalui Penerapan Model Siklus 

Belajar (Learning Cycle) 5E. Jurnal 

Pendidikan IPA Indonesia. 1(2):198-203. 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

87 

 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

TIPE THINK-PAIR-SHARE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN  

HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII A MTS TRIBAKTI KUNJANG  

KABUPATEN KEDIRI 
 

Fitri Ria Nur ‘Aini,  Sulistiono, Mumun Nurmilawati 

Program Studi Pendidikan Biologi, Program Sarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri 
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Abstrak 

 

Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara 

guru dan siswa dalam situasi pendidikan. Pada pelajaran IPA khususnya Biologi pada 

tingkatan SMP/MTs masih didominasi oleh guru pada kegiatan belajar mengajarnya, 

akibatnya siswa pasif, suasana kelas membosankan, dan siswa kurang peduli terhadap  materi 

yang diajarkan sehingga keaktifan siswa rendah yang berdampak pula pada hasil belajarnya. 

Dari latar belakang di atas diperlukan solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut yakni 

dengan menerapkan model pembelajaran Think-Pair-Share dimana tahapan model tersebut 

dapat mengubah pola interaksi siswa agar aktif di kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis & Taggart dengan subyek penelitian siswa 

kelas VII-A MTs Tribakti Kunjang. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, menggunakan 

instrumen berupa lembar observasi keaktifan siswa, lembar observasi aktifitas guru, angket 

respon siswa, dan soal tes evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dengan perolehan hasil pada siklus I sebesar 65,2% keaktifan siswa berada dikategori rendah 

dan siklus II sebesar 47,8% keaktifan siswa berada dikategori sedang. Aspek ketuntasan 

minimal pada pra penelitian, guru menggunakan KKM sesuai sekolah yakni 70 rata-rata 

64,61 dengan soal tingkat C1 dan C2. Setelah dilakukan penerapan model Think-Pair-Share 

dengan tingkatan soal C3-C4 rata-rata menjadi 45,74 dan pada siklus II rata-ratanya menjadi 

78. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.  

 

Kata kunci : Keaktifan, Think-Pair-Share, Kooperatif 

 

PENDAHULUAN 

Pada proses belajar mengajar pasti terdapat 

beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Setelah melihat hasil ulangan harian 

siswa kelas VII-A di MTs Tribakti Kunjang, hasil 

yang dicapai rata-rata masih banyak yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dari 

23 siswa, 10 siswa masih dibawah KKM dengan 

soal ulangan tingkat C1 dan C2. Rendahnya hasil 

belajar siswa disebabkan oleh rendahnya 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan, guru lebih bersifat dominan dalam 

pembelajaran dan menerapkan metode ceramah 

yang tidak meningkatkan keaktifan. Permasalahan 

guru tersebut berdampak pada siswa dikelas. Hasil 

observasi diketahui bahwa proses pembelajaran IPA 

terpadu di kelas VII A MTs Tribakti Kunjang tahun 

ajaran 2015/2016 secara umum menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran belum optimal. Hal ini tampak 

pada proses pembelajaran ditemukan kelemahan 

yaitu: (1) siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

biologi, (2) kurangnya kesadaran siswa untuk 

memahami pelajaran secara mandiri (3) kurangnya 

keberanian siswa dalam bertanya (4) kurangnya 

kepedulian siswa dalam pembelajaran biologi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keaktifan siswa sekaligus hasil belajarnya. 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus 

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran 

kooperatif menciptakan interaksi yang asah,asih,dan 

asuh sehingga tercipta masyarakat belajar (learning 

community). Siswa tidak hanya belajar dari guru, 

tetapi juga dari sesama siswa (Rusmaryanti, 2013) 

Salah satu model pembelajaran kooperatif 

adalah tipe Think-Pair-Share. Model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS)  merupakan 

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

memengaruhi pola interaksi siswa. Pada intinya 

model pembelajaran kooperatif tipe ini menerapkan 

tahapan berpikir, berpasangan, dan berbagi (Trianto, 

2010). Tahapan awal yang dilakukan dalam model 

pembelajaran TPS adalah guru memberikan suatu 

permasalahan kepada siswa untuk diminta 

memikirkan jawaban secara individu, selanjutnya 
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guru meminta siswa berpasangan dengan teman 

sebangku untuk mendiskusikan jawaban masing-

masing, dan yang terakhir diskusi secara klasikal 

dengan mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu 

siswa diberikan kesempatan bekerja sama, siswa 

dilatih untuk berpikir menyelesaikan masalah 

terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi, 

menghidupkan suasana kelas yang aktif, 

menyenangkan, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi 

pemilihan model Think-Pair-Share ini adalah  

pembelajaran ini meningkatkan hasil belajar biologi 

pada siswa kelas VIII A MTs Al Huda 2 Jenawi 

Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 meningkat 

dari siklus I, II, dan III yaitu 7,64<7,71<8,14 

(Rusmaryanti, 2013) , hasil belajar siswa meningkat 

pada materi Gejala Atmosfer dan Hidrosfer Serta 

Dampaknya Bagi Kehidupan yaitu rata-rata 67,42 

menjadi 71,84 (Permitasari dkk, 2012), dan 

meningkatnya keaktifan belajar dan pemahaman 

konsep siswa kelas VII C SMPN Ngemplak 

(Fitriani, 2014). Dari implementasi penerapan 

model pembelajaran TPS inilah yang nantinya 

menjadi tujuan pembelajaran yakni meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa.  

Aktif berarti giat (bekerja atau berusaha), 

sedangkan keaktifan diartikan sebagai hal atau 

keadaan dimana siswa dapat aktif. keaktifan siswa 

merupakan suatu keadaan dimana siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini keaktifan siswa terlihat dari merespon 

pertanyaan atau perintah dari guru, mendengarkan 

dan memperhatikan penjelasan guru, berani 

mengemukakan pendapat, bertanya apabila ada 

penjelasan guru yang kurang jelas dan aktif 

mengerjakan soal yang diberikan guru. Dari 

keaktifan siswa tersebut maka diharapkan akan 

berdampak juga pada hasil belajar siswa. Dalam 

prakteknya, hasil belajar diukur dengan tes evaluasi 

dimana tes tersebut siswa diberikan pertanyaan 

permasalahan yang menuntut siswa untuk berpikir 

kritis dengan tujuan membiasakan siswa untuk 

mengembangkan pola pikir mereka sehingga hasil 

belajar siswa meningkat.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yang dilakukan 

secara kolaboratif dengan menggunakan model 

Kemmis and Taggart (Arikunto, 2006). Tahapan-

tahapan dari model ini adalah perencanaan (plan), 

pelaksanaan dan pengamatan (act & observe), dan 

refleksi (reflect). Dalam penelitian ini dilakukan dua 

siklus.  Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII-A MTs Tribakti Kunjang pada tahun 

ajaran 2015/2016 sebanyak 23 siswa yang terdiri 

dari 8 siswa putra dan 15 siswa putri. Penelitian ini 

dilakukan di VII-A MTs Tribakti Kunjang pada 

semester genap bulan  Februari sampai April 2016. 

Instrumen yang digunakan adalah perangkat 

pembelajaran, lembar observasi, rubrik penilaian,  

soal evaluasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah metode observasi, angket,  tes 

dan dokumentasi.  

Analisis data keaktifan siswa dilakukan 

dengan menghitung data kuantitatif yang didapatkan 

pada rubrik penilaian keaktifan siswa. Setelah 

didapatkan data kuantitatif, maka data diolah untuk 

dianalisis secara deskriptif/kualitatif.  

Tabel 1. Kriteria keaktifan 
No Kriteria Aspek Nilai 

1 Bertanya 

Jika siswa tidak pernah bertanya  1 

Jika siswa jarang bertanya (1 kali) 2 

Jika siswa sering bertanya (2 kali) 3 

Jika siswa selalu bertanya (3 kali) 4 

Jika siswa selalu bertanya (≥3 kali) 5 

2 
Men-

jawab 

Jika siswa tidak pernah menjawab 1 

Jika siswa jarang menjawab (1 

kali) 
2 

Jika siswa sering menjawab (2 

kali) 
3 

Jika siswa selalu menjawab (3 kali) 4 

Jika siswa selalu menjawab (≥3 

kali) 
5 

3 
Kerja-

sama 

Jika siswa tidak pernah bekerja 

sama 
1 

Jika siswa jarang bekerja sama (1 

kali) 
2 

Jika siswa sering bekerja sama 

(2kali) 
3 

Jika siswa selalu bekerja sama 

(3kali) 
4 

Jika siswa selalu bekerja sama 

((≥3kali) 
5 

4 
Mengemu

kakan Ide 

Jika siswa tidak pernah 

mengemukakan ide 
1 

Jika siswa jarang mengemukakan 

ide (1 kali) 
2 

Jika siswa sering mengemukakan 

ide (2 kali) 
3 

Jika siswa selalu mengemukakan 

ide (3kali) 
4 

Jika siswa selalu mengemukakan 

ide ((≥3kali) 
5 

 

Tabel 2. kategori keaktifan : 
Interval Kategori 

X≥16,5 Sangat Tinggi 

13,5≥X≤16,5 Tinggi 

10,5≥X<13,5 Sedang 

8,5≥X≤10,5 Rendah 

X<8,5 Sangat Rendah 

 

Sumber : data primer yang diolah menurut Azwar 

(2013 dalam Fitriyani 2014). 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui skor hasil evaluasi belajar siswa adalah 

menggunakan tes akhir siklus. Soal pada tes ini 

terdapat 5 butir soal essay yang  masing-masing 

mendapat nilai sesuai rubrik penilaian   Asesment 

Berpikir Kritis menurut Finken dan Ennis yang 

sudah dimodifikasi (Zubaidah dkk, 2015).  
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Tabel 3. Rubrik penilaian hasil belajar 
Skor Deskriptor 

5 

 Semua konsep benar, jelas, dan spesifik 

 Semua uraian jawaban benar, jelas, dan spesifik, 

didukung oleh alasan yang kuat, benar, argumen 

jelas 

 Alur berfikir baik, semua konsep saling 

berkaitan dan terpadu 

 Tata bahasa baik dan benar 

 Semua aspek nampak, bukti baik, dan seimbang 

4 

 Sebagian besar konsep benar, jelas namun 

kurang spesifik 

 Sebagian besar uraian jawaban benar, jelas 

namun kurang spesifik 

 Alur berfikir baik , sebagian besar konsep saling 

berkaitan dan terpadu 

 Tata bahasa baik dan benar, ada kesalahan kecil 

 Semua aspek nampak, namun belum seimbang 

3 

 Sebagian konsep benar dan jelas 

 Sebagian kecil uraian jawaban benar dan jelas, 

namun alasan dan argumen tidak jelas 

 Alur berfikir cukup baik, sebagian kecil saling 
berkaitan 

 Tata bahasa cukup baik, ada kesalahan dalam 

ejaan 

 Sebagian besar aspek yang nampak benar 

2 

 Konsep kurang fokus atau berlebihan atau 

meragukan 

 Uraian jawaban tidak mendukung 

 Alur berfikir kurang baik, konsep tidak saling 

berkaitan 

 Tata bahasa baik, kalimat tidak lengkap 

 Sebagian kecil aspek yang nampak benar 

1 

 Semua konsep tidak benar atau tidak mencukupi 

 Alasan tidak benar 

 Alur berfikir tidak baik 

 Tata bahasa tidak baik 

 Secara keseluruhan aspek tidak mencukupi 

0 Tidak ada jawaban atau jawaban salah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Keaktifan Siswa 

Aktifitas siswa pada penelitian ini mengacu 

pada aspek keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Berikut adalah hasil dari keaktifan siswa: 

Tabel 4. Hasil keaktifan siswa 

Kategori 

Pra siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa/ 

Presentase 

Jumlah siswa/ 

Presentase 

Jumlah 

siswa/ 

Presentase 

Sangat 

Tinggi 
- 0 (0%) 0 (0%) 

Tinggi - 1 (4,3%) 5 (21,7%) 

Sedang - 6 (26%) 11(47,8%) 

Rendah - 15 (65,2%) 7 (30,4%) 

Sangat 

Rendah 
23 

(100%) 
1 (4,3%) 0 (0%) 

 

Dalam pengamatan yang dilakukan pada pra 

tindakan, keseluruhan siswa menunjukkan keaktifan 

yang sangat rendah. Sangat rendah nya keaktifan 

siswa membuat siswa jadi pasif dan tidak terlalu 

memperhatikan penjelasan guru. Tetapi setelah 

memasuki siklus, beberapa siswa sudah mulai 

menunjukkan keaktifannya. Aktifitas siswa pada 

penelitian ini mengacu pada aspek keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Hasil penelitian yang 

dilakukan pada siklus 1, dari 23 siswa 15 

diantaranya berada dikategori rendah dan ada 1 

siswa berada dikategori sangat rendah sedangkan 

pada siklus II siswa tidak lagi mendominasi kategori 

rendah, siswa dominan berada di kategori sedang 11 

siswa dan tinggi 5 siswa. Meskipun siswa masih 

belum secara maksimal bisa aktif didalam kelas, 

dengan penerapan model pembelajaran ini, 

keaktifan siswa yang dahulunya sangat rendah 

sedikit demi sedikit bisa meningkat 

 

B. Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

pada siklus 1 dan 2 yang diperoleh dari tes evaluasi 

akhir siklus hasil belajar siswa meningkat. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian siswa 

tuntas dan ada sebagian lain yang belum tuntas. Dari 

pra penelitian siswa hanya menerima soal dengan 

tingkatan C1 dan C2, tetapi setelah memasuki siklus 

soal evaluasi menjadi tingkatan C3 dan C4. 

Berikut adalah rata-rata hasil belajar: 

 

 
Gambar 1. Grafik rata-rata hasil belajar 

 

Ketuntasan siswa dilihat dari KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang didapatkan dari 

perhitungan KKM KD pada sub bab materi plantae 

diperoleh hasil yaitu 68 dengan rata-rata nilai pada 

siklus I 45,74 dan siklus II 78. Sedangkan pra 

penelitian KKM mengacu pada sekolah yakni 70 

dengan rata-rata nilai 64,61 pada sub bab ciri-ciri 

makhluk hidup. 

Sesuai perhitungan KKM KD, KKM yang 

digunakan adalah 68. KKM Individual yaitu apabila 

siswa dibawah KKM maka siswa tersebut 

dinyatakan belum tuntas. KKM Klasikal yaitu 

jumlah siswa mendapat nilai sama dengan KKM 

atau diatas KKM. Berikut adalah grafik jumlah 

siswa yang tuntas dan yang belum tuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik ketuntasan Klasikal siswa 
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C. Hasil Angket 

Dari sembilan pertanyaan yang tersaji dalam 

angket, rata-rata siswa menjawab “Ya” 

mendapatkan presentase 87% dan rata-rata yang 

menjawab “Tidak” berjumlah 13%. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak nya 

presentase siswa yang menjawab “Ya” 

menunjukkan siswa merasa pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Think-Pair-

Share menarik, menyenangkan, memotivasi mereka 

untuk belajar aktif dan bekerja sama, mudah 

dimengerti, media yang digunakan menarik 

sehingga membantu memahami materi dan soal-soal 

evaluasi dengan tingkatan beripikir kritis sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Sehingga dengan 

penerapan model belajar kooperatif siswa mampu 

menemukan konsep-konsep dasar suatu materi 

dengan mandiri dan berdampak pada hasil evaluasi. 

Siswa merasa senang dengan adanya kegiatan 

kelompok, selain aktif dalam kegiatan belajar siswa 

juga dilatih untuk selalu menemukan hal baru dalam 

materi yang akan diajarkan. Karena pembelajaran 

menyenangkan siswa akan terbiasa menyambut 

pelajaran dengan senang hati, mereka merasa tidak 

sendirian dalam mempelajari materi pelajaran 

karena adanya diskusi, dengan begitu mereka akan 

berusaha memahami dan saling bertukar ide 

sehingga hasil belajar yang terintegrasi berpikir 

kritis meningkat sekaligus dengan keaktifan siswa 

dalam kelas. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas 

mengenai keaktifan siswa dan berpikir kritis siswa 

pada pembelajaran IPA sub bab materi Plantae 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Share pada siswa kelas VII-A MTs 

Tribakti Kunjang, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS) dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan aktifitas siswa pada pra penelitian 

hingga siklus II. Pra penelitian menunjukkan 

keaktifan siswa yang sangat rendah bahkan pasif, 

sedangkan pada siklus 1, dari 23 siswa 15 

diantaranya berada dikategori rendah (65,2%) 

dan pada siklus II siswa tidak lagi mendominasi 

kategori rendah, siswa dominan berada di 

kategori sedang 11  siswa (47,8%) dan tinggi 5 

siswa (21,7%) 

2. Model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) 

dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa. Pada ketuntas-

an minimal pada pra penelitian guru mengguna-

kan KKM sesuai sekolah yakni 70 rata-rata 

64,61 dengan soal tingkat C1 dan C2. Setelah 

dilakukan penerapan model Think-Pair-Share 

dengan tingkatan soal C3 dan C4 rata-rata 

menjadi 45,74 dan pada siklus II rata-rata 78 

Saran 

Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan 

Lesson Study untuk mencapai hasil yang maksimal 

pada pengamatan proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa kelas VIII A SMPN 4 Kota Malang, terdapat 

permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya prestasi belajar IPA siswa, hal ini dibuktikan 

dengan rendahnya hasil nilai belajar IPA siswa secara klasikal pada semester I yaitu 65,44 

% dan hasil pemberian tes pada materi yang sudah dipelajari yaitu materi sistem transportasi 

makhluk hidup ketuntasan klasikalnya sebesar 50,85 %. Banyak upaya yang telah dilakukan 

oleh guru antara lain dengan menerapkan model – model pembelajaran Jigsaw, Student 

Teams Achievement Division (STAD) dan Group Investigation (GI), namun masih belum 

berhasil dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah membantu 

memecahkan masalah tersebut dengan cara mengimplementasikan pengembangan bahan 

ajar IPA yang berbasis Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dari bulan Pebruari sampai Maret 

2016. Masing – masing siklus terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

tindakan dan observasi, (3) evaluasi dan refleksi. Implementasi pengembangan bahan ajar 

berbasis PBL memiliki lima tahapan langkah pembelajaran yaitu: (1) memberikan orientasi 

permasalahan kepada siswa, (2) mengorganisasikan siswa untuk meneliti, (3) membimbing 

investigasi individu maupun kelompok, (4) mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 Kota Malang 

dapat ditingkatkan melalui implementasi pengembangan bahan ajar berbasis PBL. Pada 

siklus pertama hasil tes belajar siswa secara klasikal yang terdiri dari tes pemahaman konsep 

dan tes memecahkan masalah yaitu 76,8% dan pada siklus dua hasil tes prestasi belajar siswa 

secara klasikal yaitu 78, 3%. Rata – rata secara klasikal hasil tes prestasi belajar siswa secara 

klasikal meningkat sehingga ketuntasan belajar siswa mengalami kemajuan.  

 

Kata kunci: Bahan Ajar, Problem Based Learning, Prestasi Belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA terpadu terdiri dari 

beberapa bidang kajian ilmiah, di antaranya 

Astronomi, Biologi, Kimia, Geologi, Fisika, dan 

Zoologi (Adeoye, 2006). Lingkup IPA di SMP/MTs 

meliputi bidang kajian energi dan perubahannya 

(Fisika), bumi antariksa (IPBA), makhluk hidup dan 

proses kehidupan (Biologi), serta materi dan 

sifatnya (Kimia) (Kemendiknas, 2011). Agar siswa 

dapat meningkatkan prestasi belajar, keterampilan 

proses sains, dan sikap siswa terhadap sains 

diperlukan pembelajaran IPA yang dilaksanakan se-

cara terpadu (Turpin, 2004). Sehingga keterampilan-

keterampilan IPA terpadu yang diajarkan oleh guru 

memberikan tuntunan praktik sendiri kepada siswa 

dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

Permendikbud no. 24 tahun 2016 lampiran 

enam mengatur kompetensi pendidikan IPA pada 

Kurikulum 2013 mencakup  empat  kompetensi,  

yaitu  (1)  kompetensi  sikap spiritual,  (2)  sikap  

sosial,  (3)  pengetahuan,  dan  (4)  keterampilan, 

yang dilaksanakan dalam kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) yang sudah diselaraskan 

antara KI tiga dan KI empat begitu pula untuk KD 

tiga dan KD empat. Pada KI dan KD yang terbaru 

ini pembelajaran IPA lebih terarah kepada 

pencapaian kompetensi inti dan pembelajaran yang 

lebih inovatif. Problem Based Learning (PBL) 

merupakan salah satu pembelajaran inovatif yang 

direkomendasikan pada kurikulum 2013. Memulai 

pembelajaran dalam PBL diawali dengan 

menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata dan 

masalah yang tidak terstuktur (Suharia et al., 2013). 

Siswa diberi kesempatan untuk terlibat 

langsung dalam penyelidikan yang diarahkan pada 

tujuan pembelajaran (Simone, 2014). Teori 

psikologi kognitif  oleh Piaget dan Vigotsky 

merupakan landasan dalam PBL bagi siswa untuk 

belajar mengkontruksi sendiri pengetahuannya 

melalui interaksi dengan lingkungan (Sani, 2014). 
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Melalui PBL siswa diharapkan belajar secara 

mandiri yang difasilitasi guru dalam 

mengidentifikasi akar masalah dan kondisi yang 

diperlukan untuk menemukan solusi yang baik 

selama proses pemecahan masalah (Sahin, 2009). 

Siswa menengah pertama menunjukkan retensi 

jangka panjang yang lebih baik dalam menguasai 

konsep untuk menempatkan ide-ide baru dalam 

solusi penyelidikan walaupun memerlukan waktu 

pembelajaran yang sedikit lebih (Wirkala & Kuhn,, 

2011). 

Pembelajaran dalam PBL melatih 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan  

mendukung prestasi belajar siswa yang 

berhubungan dengan tes maupun nontes, baik  

penilaian proses belajar maupun hasil belajar berupa 

kognitif, afektif maupun psikomotorik (Hamiyah & 

Jauhar, 2014). Sintaks awal PBL yaitu guru 

memberikan orientasi permasalahan terhadap siswa 

dalam bentuk paparan gambar, suara, atau wacana 

yang diberikan pada siswa untuk dikaji tentang 

permasalahan pokok yang ada di dalam paparan 

tersebut sampai pada penemuan solusinya. Dalam 

menerapkan PBL, siswa dapat bekerja secara 

berkelompok dan bekerja sama secara kooperatif 

(Arends, 2008). Sebagai bagian dari hasil 

pengalaman selama belajar didapatkan perubahan 

tingkah laku dari siswa sebagai dampak dari hasil 

prestasi belajar siswa (Arifin,  2013:12). 

Prestasi belajar merupakan kemampuan 

siswa dalam proses belajar, prestasi belajar dapat 

diklasifikasikan secara garis besar menjadi tiga 

ranah yaitu: (1) ranah kognitif berkenaan dengan 

sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. (2) ranah 

afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri 

dari lima aspek, yaitu kepekaan dalam menerima 

rangsangan, jawaban atas reaksi, 

penilaian,organisasi,dan internalisasi. (3) ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu 

(Sudjana, 2009). Ketiga ranah tersebut menjadi 

objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga ranah 

tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para pendidik di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

menguasi isi bahan pembelajaran.   

Pada observasi di bulan Januari 2016 

melalui pembagian angket kepada tiga guru IPA 

yang ada di SMP  Negeri 4 kota Malang diperoleh 

bahwa: (1) bahan ajar yang ada masih memilah pada 

bidang kajian fisika, biologi, dan kimia yang 

dijelaskan secara terpisah sehingga masih belum 

terlihat keterpaduan materi IPA. (2) pengetahuan 

dan penerapan pembelajaran berbasis masalah oleh 

guru masih kurang sehingga kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah belum terlatih. (3) 

lembar kerja siswa (LKS) untuk pembelajaran 

berbasis masalah sangat kurang pada materi yang 

mempunyai kegiatan praktikum. Selain itu, hasil 

wawancara langsung kepada tiga guru tersebut 

menyatakan bahwa di SMP Negeri 4 Kota Malang 

sering menerapkan pembelajaran koperatif seperti 

tipe Jigsaw dan STAD namun untuk menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah masih jarang 

dilakukan, karena dikhawatirkan tidak mencukupi 

alokasi waktu yang ditargetkan oleh kurikulum 

2013. 

Berdasarkan hasil angket kepada siswa 

kelas VIII A SMPN 4 kota Malang, sebanyak 25 

siswa menyukai pelajaran IPA dengan alasan utama 

ketertarikan mereka terhadap alam. Sebaliknya 9 

siswa menyatakan tidak menyukai pelajaran IPA 

karena mereka merasa sulit untuk memahami 

materinya dan terlalu banyak tuntutan untuk 

menghafal. Secara umum cara belajar siswa masih 

dilakukan dengan cara menghafal bukan memahami. 

Permasalahan ini seringkali dialami siswa, terutama 

saat melakukan praktikum dan menghafal nama-

nama latin serta rumus-rumus IPA. Menurut para 

siswa pembelajaran IPA akan lebih menarik apabila 

teori yang disampaikan oleh guru disertai dengan 

praktik. Pembelajaran yang memerlukan praktik 

sebagai investigasi sesuai dengan PBL. 

Permasalahan lain yang ditemukan di kelas 

VIII A ini yaitu masih rendahnya prestasi belajar 

siswa. Data hasil belajar siswa diperoleh peneliti 

untuk nilai semester pertama yaitu ketuntasan 

klasikal pembelajaran IPA sebesar 65,44%. Peneliti 

juga melakukan tes terhadap siswa kelas ini pada 

KD 3.9 menjelaskan struktur dan fungsi sistem 

eksresi pada manusia dan penerapannya dalam 

menjaga kesehatan diri mendapatkan nilai 

ketuntasan klasikal sebesar 50,85% dengan rata-rata 

klasikal 65,44. Nilai ini masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan di 

SMP Negeri 4 Kota Malang yaitu 75. 

Mengatasi kendala – kendala tersebut di 

atas, peneliti memilih menerapkan PBL yang dalam 

sintaks pembelajaran mengaitkan materi 

pembelajaran dengan permasalahan yang terjadi di 

sekitar siswa dalam kehidupannya sehari-hari, 

sehingga penerapannya dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

yang menunjang prestasi belajar siswa. Penerapan 

PBL direalisasikan dalam pengembangan bahan 

ajar. Bahan ajar dapat membantu siswa untuk belajar 

IPA seperti yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 

yakni dengan pendekatan sainstifik. Selain bahan 

ajar untuk siswa, penelitian ini juga akan 

mengembangkan bahan ajar pegangan guru yang 

akan membantu guru untuk memandu pembelajaran 

IPA terpadu pada siswa. Bahan ajar yang akan 

dihasilkan dari penelitian ini berupa bahan ajar IPA 

terpadu berbasis PBL untuk siswa dan guru. 

Pada kurikulum IPA 2013 salah satu materi 

yang menjadi komponen penting dalam PBL yaitu 

materi indra pendengaran dan gelombang bunyi 

pada KD 3.9. Siswa diharapkan dapat menjawab 
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pertanyaan teoritis dan praktis mengenai bagaimana 

suara di dalam air, bahaya mendengarkan musik 

keras, cara stetoskop dokter bekerja atau cara kerja 

USG yang semuanya berkaitan kuat dengan konsep 

gelombang bunyi dan pendengaran. 

Mengidentifikasi miskonsepsi siswa melalui tes 

pemahaman terhadap gelombang bunyi merupakan 

salah satu penelitian yang pernah dilakukan terhadap 

materi gelombang bunyi (Eshach, 2014). 

Beberapa penelitian terdahulu tentang 

penerapan PBL yang berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah dan 

prestasi belajar telah banyak dilakukan, misalnya 

penelitian oleh: (1) Sari (2009), (2) Dixon (2012), 

(3) Razzak (2012), (4) Mastini (2014), yang pada 

intinya melaporkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan PBL dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa guna 

menunjang prestasi belajar siswa dan penguasaan 

konsep oleh siswa serta berpengaruh signifikansi 

terhadap peningkatan kompetensi afektif, 

psikomotorik dan kognitif.  

Peneliti berusaha mengimplementasikan 

pengembangan bahan ajar berbasis PBL dalam 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP Negeri 4 

Kota Malang pada pokok bahasan “Indra 

Pendengaran dan Sistem Sonar pada Makhluk 

Hidup. Bahan ajar yang dikembangkan berupa 

pengembangan modul materi, LKS berupa lembar 

kegiatan pemecahan masalah (LKPM), soal 

pemecahan masalah dan soal pemahaman konsep 

serta penilaian prestasi belajar.  

 

METODE PENELITIAN 

1.Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di SMP  Negeri  

4 Kota Malang  yang bertempat  di  Jalan  Veteran 

No. 37 Kota Malang Provinsi Jawa Timur.  

Penelitian  ini dilaksanakan  pada  semester  genap 

Tahun  Pelajaran  2015/2016  selama dua  bulan  

mulai  dari  bulan Februari  sampai  dengan  Maret  

2016. Pengambilan data dilaksanakan dalam 2 (dua) 

siklus.   

2. Subyek Penelitian 

Subyek  penelitian  adalah siswa-siswi kelas 

VIII A SMP Negeri 4 Kota  Malang  Tahun  

Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 34 siswa. 

3. Rancangan Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Model PTK menurut Kemmis & 

McTaggart (2007) 

4. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

1)  Perencanaan Tindakan 

a)  Penyusunan  Rencana  

Pelaksanaan pembelajaran  dan penyusunan 

lembar kegiatan pemecahan masalah serta tes 

kemampuan pemahaman konsep dan tes pemecahan 

masalah. 

b)  Penyusunan  Instrumen  

Penelitian  berupa  pretes dan postes 

pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

2) Pelaksanaan  Tindakan  dan Observasi  (Action  

and  Observation) 

3)  Refleksi (Reflective) 

Siklus II 

1)  Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan  hasil  refleksi terhadap  proses  

pembelajaran pada Siklus I  

a)  Penyusunan  Rencana  

Pelaksanaan pembelajaran  dan penyusunan 

lembar kegiatan pemecahan masalah serta tes 

kemampuan pemahaman konsep dan tes pemecahan 

masalah. 

2)  Penyusunan  Instrumen  

Pelaksanaan  Tindakan  dan Observasi  

(Action  and Observation) 

3)  Refleksi (Reflective) 

5. Instrumen Penelitian 

1)  Silabus 

2)  Rencana  Pelaksanaan Pelajaran (RPP) 

3) Lembar Kegiatan Pemecahan Masalah yang 

sudah divalidasi 

4) Tes pemahaman konsep dan tes pemecahan 

masalah (Pretes dan Postes) yang sudah 

divalidasi 

5)  Lembar Observasi  

a.  Lembar  observasi  

Pengelolaan  pembelajaran, untuk  mengamati 

kemampuan  guru  dalam mengelola pembelajaran. 

b.  Lembar observasi aktivitas siswa 
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6. Teknik Analisis Data  

1) Untuk  menilai  prestasi pretes dan postes 

menggunakan rumus: 

 

 

Untuk persentase ketuntasan belajar siswa (P) 

menggunakan rumus: 

 

 

 

Kriteria ketuntasan belajar siswa berpedoman pada 

Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kriteria Ketuntasan Belajar 
Ketuntasan Belajar Nilai Ketuntasan 

Sangat kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

0 – 60 

61 – 70 

71 – 80 

81 – 90 

91 – 100 

(Kunandar, 2013) 

7. Indikator keberhasilan prestasi belajar 

Indikator  keberhasilan prestasi belajar 

siswa  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  

dengan  menggunakan  KKM dengan penilaian yaitu 

sebesar 75. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Sebelum  melaksanakan  kegiatan belajar 

mengajar (KBM) pada  Siklus  I,  peneliti  

memberikan  tes hasil diagnostik dalam bentuk 

pretes dengan hasil  nilai  tertinggi  50  dan  nilai 

terendah 25  sehingga  ketuntasan  klasikal  37,1% 

atau  pengetahuan  awal  siswa terhadap materi ini 

sangat rendah.  

a. Siklus I 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada  tahap  ini  telah dilaksanakan 

penyusunan  rencana indakan  yang  meliputi:  

a)  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP 1 dan  

RPP 2) 

b)  Jadwal  kegiatan  Siklus  I 

c) Pretes-Postes Siklus I, 

d) LKPM 1 dan LKPM 2 

e) Penilaian hasil belajar 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan kelas Siklus I untuk pertemuan  

pertama dilaksanakan  pada  minggu ke dua bulan 

Februari  pukul  10.25 - 11.45 WIB dengan diikuti 

34 siswa kelas VIII A. 

3) Tahap Observasi  

Tabel 1.2 Deskripsi nilai postes prestasi belajar 

siswa 

Nilai Frekuensi Ketuntasan 
Rata-rata 

Nilai 

100 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

1 

1 

6 

6 

8 

10 

2 

3% 

3% 

18% 

18% 

24% 

- 

- 

76,8 

Jumlah 34 66%  

4) Tahap Refleksi dan Perbaikan  

a) Tindakan I 

Siklus  I  masih  banyak yang gagal dalam 

memberikan  ketuntasan prestasi  belajar hal  ini  

terjadi  karena  beberapa  faktor  yang diamati oleh 

observer diantaranya  adalah sebagai berikut: 

(1) Guru  masih kurang  menguasai keterampilan  

menggunakan model  pembelajaran  Problem 

Based Learning (PBL)  dan  mengelola 

pertanyaan  siswa  sehingga penguatan pada saat 

sintaks menganalisis dan mengevaluasi oleh 

guru bersama siswa menurunkan sedikit 

motivasi siswa dalam pembelajaran. 

(2) Fungsi LKPM belum maksimal dalam  

mengarahkan  aktivitas belajar  siswa  karena  

diskusi kelompok  belum  berjalan baik. 

(3) Beberapa  siswa  belum memahami  peran  dan 

tugasnya  dalam  bekerja kelompok  pada saat 

sintaks mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya karena  belum 

terbiasa  dengan  model pembelajaran yang 

diterapkan sehingga  aktivitas  individual 

menjadi  sangat  terlihat. 

(4) Interaksi  antar  siswa  belum berjalan  dengan  

baik  karena siswa  belum  terbiasa  untuk 

menyampaikan  informasi sebagai pendapatnya 

kepada sesama teman lainnya dalam  

menyelesaikan masalah  sehingga  aktivitas 

bertanya  sesama  teman kurang. 

(5) Banyak  siswa  yang  pasif dalam  

mengembangkan dan menganalisis serta 

mengevaluasi hasil karya dengan  berdiskusi 

sehingga hasilnya kurang maksimal. 

(6) Banyaknya  siswa  kesulitan dalam 

memecahkan masalah dan  aktivitas  bertanya  

pada guru  cukup  besar   sehingga  

menghabiskan waktu  untuk  pengarahan  ke 

konsep  yang  benar  maka muncul  

misskonsepsi  yang menyebabkan  hasil  postes 

masih ada nilai yang kurang dari KKM. 

Dari hasil refleksi Siklus I ini maka  di  

rencanakan  tindakan perbaikan  yang  dapat  

ditempuh untuk Siklus II diantaranya : 

(1) Guru  memperbaiki pengelolaan  pembelajaran 

generatif  berbantuan  LKPM dan  pengelolaan  

pertanyaan siswa  sehingga  siswa termotivasi  

dan  tidak  takut salah  dalam  berinteraksi 

dengan guru. 

(2)  Untuk  mengatasi  masalah peran  dan  tugas  

dalam  kerja kelompok  maka  dalam  tugas pada  

Siklus  II  diadakan pembagian  kerja  tiap  siswa 

dalam kelompok. 

(3)  Media  diperbaiki  dari  media gambar dalam 

charta ditambahkan media  video  dalam  PPT 

agar  siswa  langsung  dapat mengamati  proses  

tanpa harus  menerka  atau mengkhayalkan  

keadaan gelombang bunyi pada proses 

pendengaran. 

(4) Siswa  dilibatkan  langsung dalam  praktikum 

pada LKPM. 

Nilai =  
total skor yang dicapai siswa

total skor maksimal
x 100 

  

P =  
total siswa yang tuntas

total siswa keseluruhan
x 100 
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(5) Untuk  mengatasi  interaksi yang  kurang,  maka  

dalam Siklus II dilakukan pemilihan siswa  

unggul  sebagai  tutor dalam  kelompok  sehingga 

menumbuhkan  kemandirian kelompok. 

(6) Optimalisasi  pada membuat dan 

mengembangkan hasil karya  sebagai pengarah  

aktivitas  siswa yang dilakukan pada Siklus II 

sehingga mengurangi miskonsepsi pada siswa 

saat postes. 

b. Siklus II 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada  tahap  ini  telah dilaksanakan 

penyusunan  rencana indakan  yang  meliputi:  

a)  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP 3 dan  

RPP 4) 

b)  Jadwal  kegiatan  Siklus  II 

c) Pretes-Postes Siklus II, 

d) LKPM 3 dan LKPM 4 

e) Penilaian hasil belajar 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan kelas Siklus II untuk pertemuan  

ketiga dan keempat dilaksanakan  pada  minggu ke 

dua bulan Maret pukul  10.25 - 11.45 WIB dengan 

diikuti 34 siswa kelas VIII A. 

3) Tahap Observasi 

Tabel 1.3 Deskripsi nilai postes prestasi belajar 

siswa 

Nilai Frekuensi Ketuntasan 
Rata-rata 

Nilai 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

1 

2 

1 

6 

7 

8 

9 

3% 

6% 

3% 

18% 

21% 

24% 

- 

78,8 

Jumlah 34 75%  

4) Refleksi Tindakan 

Melakukan perbaikkan atau remedial untuk 

siswa yang belum tuntas pada materi siklus I dan 

siklus II. 

 

2. Pembahasan 

Pada postes prestasi belajar pertama nilai 

rata-rata kelas adalah 76,8  dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 66%  dan terdapat 34% dalam 

kategori tidak tuntas.  Nilai  terendah  postes pertama 

adalah  65 dan nilai tertinggi  adalah  100 dengan  

kriteria  ketuntasan  minimal (KKM) 75.  Kriteria 

ketuntasan siswaorang siswa berkategori sangat baik 

sebanyak dua, enam siswa berkategori baik, empat 

belas siswa berkategori cukup dan dua belas siswa 

berkategori kurang tuntas. Dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM) pada siklus  I  masih kurang baik 

dalam  memberi  ketuntasan prestasi belajar siswa di 

kelas VIII A. 

Siklus  II  dilaksanakan  dalam dua  kali  

pertemuan  sesuai perencanaan.  Diakhir  siklus  II 

dilaksanakan  postes sebagai hasil prestasi belajar 

formatif  II.  Nilai  rata-rata  kelas yang tuntas pada 

siklus II adalah  78,8  dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 75%  dan terdapat 25% dalam kategori tidak 

tuntas.  Nilai terendah untuk postes siklus II  adalah  

70  dan  tertinggi adalah 100 dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM)  75  maka  terdapat tiga  

siswa  kategori sangat baik, tujuh siswa kategori 

baik,  lima belas siswa kategori cukup dan Sembilan 

siswa kategori kurang tuntas. Mengacu  pada  

kriteria  ketuntasan klasikal minimum sebesar 75% 

maka nilai  ini  berada  di  atas  kriteria keberhasilan  

sehingga  dapat dikatakan  KBM  siklus  II  telah  

berhasil  memberi  ketuntasan  belajar IPA  Terpadu  

dalam  kelas  secara menyeluruh menggunakan 

pengembangan bahan ajar berbasis PBL ini. Data  

ini  didukung  oleh aktivitas yang menunjukkan  

bahwa aktivitas  siswa  pada  Siklus  II  lebih baik 

dari pada Siklus I yakni: 

(1) Umumnya  siswa  banyak yang aktif pada saat 

fase pertama yaitu mengorganisasikan siswa 

untuk meneliti dan tidak ada siswa yang 

membuat  kegaduhan  didalam kelas sehingga 

aktivitas pemecahan masalah berjalan lancer. 

(2) Aktivitas kinerja sudah cukup baik dan dominan 

oleh siswa. 

(3) Hanya  terdapat sedikit dari siswa  yang masih  

terlihat bingung  ketika proses mengembangkan 

hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi 

solusi pemecahan masalah. 

Dengan  demikian  hasil prestasi belajar  

siswa  diakhir  Siklus  II  telah mencapai  ketuntasan  

klasikal. Tindakan  oleh guru yang diberikan   pada  

Siklus  II  berhasilmemperbaiki  prestasi belajar 

secara  klasikal  pada  siswa.  Namun tercatat  

beberapa  aktivitas  yang buruk  seperti  tingginya  

aktivitas selalu bertanya  kepada guru sebanyak 20% 

ternyata  aktivitas ini belum mewakili  aktivitas yang  

benar  dalam  pembelajaran berbasis masalah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran  berbasis masalah  dapat  

meningkatkan  ketuntasan penguasaan  konsep  

IPA  dan pemecahan masalah pada siswa, 

terbukti  dari  hasil  postes  siswa dengan 

ketuntasan  pembelajaran  naik sebesar  9%.  dari 

siklus  I ke siklus II.  

b. Data  aktivitas  siswa  menurut pengamatan  

pengamat (observer)  pada  siklus  I masih 

banyak siswa yang selalu bertanya kepada guru 

pada saat fase mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya dan di siklus II 

pada fase tersebut sudah mulai berkurang karena 

siswa sudah bisa membuat serta 

mengembangkan hasil karya dari proses 

pemecahan masalah yang sudah ditemukan oleh 

siswa sendiri. 

Saran 

a. Untuk  melaksanakan  pembelajaran problem 

based learning (PBL) memerlukan  persiapan  

yang cukup matang, sehingga guru harus  

mampu  menentukan permasalahan yang tidak 
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terstruktur dan terdapat pada kehidupan nyata 

sehingga siswa mengetahui pemecahan 

masalahnya dan diperoleh hasil belajar yang 

optimal. 

b. Dalam  rangka  memperbaiki aktivitas  belajar  

siswa dalam PBL,  guru hendaknya  lebih  

memanajemen waktu dalam proses 

mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

karya oleh siswa sehingga waktu jam pelajaran 

tidak terhambat. 
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Abstrak 

 

Penguasaan konsep  awal siswa merupakan hal penting bagi guru untuk memprediski 

pemahaman siswa yang berkaitan dengan topik yang akan dibelajarkan. Pemahaman guru 

tentang konsep awal siswa dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih 

efektif. Penelitian ini bertujuan mendeteksi tingkat penguasaan konsep siswa tentang materi 

suhu dan kalor dengan menggunakan metode deskriptif. Tes tertulis diberikan kepada 36 

siswa kelas VII di SMP Taman Dewasa Probolinggo yang terdiri dari 19 siswa perempuan 

dan 17 siswa laki-laki.  Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata sebesar 22,5 dengan 

rentang 0 - 100. Hal tersebut menunjukkan tingkat penguasaan konsep siswa masih rendah 

mengenai konsep suhu dan konsep kalor. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan guru dapat 

memilih strategi yang tepat dalam membelajarkan materi suhu dan kalor untuk meningkatkan 

penguasaan konsep siswa.  

 

Kata kunci : kalor, penguasaan konsep, suhu 

 

PENDAHULUAN  

Penguasaan konsep sains merupakan salah 

satu luaran pembelajaran yang penting karena dapat 

mengungkapkan kembali pengalaman yang didapat 

oleh siswa selama proses belajar untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan. Hal ini 

dipengaruhi oleh pengetahuan awal siswa saat 

belajar, sementara, pengetahuan awal siswa 

diperoleh dari berbagai sumber, misalnya guru, 

buku, teman, orang tua ataupun lingkungan sekolah 

(Campbell, 2008: 7). Pengetahuan awal yang tidak 

lengkap dan tidak ilmiah sering kali didapat oleh 

siswa yang berdampak pada kesalahan penguasan 

konsep dan rendahnya hasil belajar siswa 

(Srisawasdi & Panjaburee:2015). Kesalahan dalam 

penguasaan konsep akan berdampak pada proses 

penyelesaian masalah atau hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Kurangnya penguasaan konsep 

juga mempengaruhi proses kognitif dalam diri siswa 

(Vrugt & Oort:2008).  Penguasaan konsep sangat 

dibutuhkan dalam pelajaran IPA untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Siswa harus 

memahami konsep secara utuh untuk benar-benar 

menguasai konsep IPA. Penguasaan konsep secara 

utuh akan membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu ciri bahwa siswa telah 

menguasai konsep dalam IPA adalah ketika siswa 

mampu menggunakannya dalam situasi tertentu 

dengan menerapkan dan menjelaskan kembali 

konsep yang ada. Indikator lain bahwa siswa telah 

menguasai konsep IPA adalah ketika dapat 

menyelesaikan soal yang diberikan dengan suatu 

penjelasan yang koheren.  

Pembelajaran IPA di SMP masih belum 

berdampak pada penguasaan konsep yang dimiliki 

oleh siswa dan hanya menekankan pada aspek 

produk seperti menghafal konsep-konsep, prinsip-

prinsip atau rumus (Ramlan, 2013). Beberapa 

penelitian, (Harrison, dkk, 1999; Ali, 2011; Setyadi, 

2012) menunjukkan bahwa , penguasaan konsep 

IPA siswa masih rendah terbukti dengan adanya 

miskonsepsi pada diri siswa. Miskonsepsi sering 

terjadi karena materi  IPA bersifat abstrak  salah 

satunya adalah materi suhu dan kalor (Pathare & 

Pradhan, 2004; Bhabha,dkk, 2010; Quan,dkk, 

2011). Sanny (2015) menuliskan dalam 

penelitiannya bahwa penguasaan konsep siswa 

tentang materi suhu dan kalor  masih dalam kategori 

rendah yang disebabkan lemahnya pemahaman 

siswa. Rendahnya penguasaan konsep pada siswa 

juga disebabkan beberapa faktor, yaitu pemahaman 

awal siswa tentang suatu konsep (Ali, 2011), latar 

belakang kondisi pendidikan siswa sebelumnya 

(Demirci, 2005) dan strategi pembelajaran yang 

dilakukkan oleh guru (Baser, 2006; Lee, 2014). 

Faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya 

hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dalam 

pembelajaran sehingga tidak mencapai kompetensi 

yang diharapkan.  

Mengingat pentingnya penguasaan konsep 

pada siswa maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penguasaan konsep awal siswa pada 

materi suhu dan kalor. Dari hasil tes tersebut dapat 

diketahui tingkat penguasaan konsep siswa 

mengenai suhu dan kalor untuk ditindak lanjuti pada 

pemilihan strategi pembelajaran yang mampu 

meningkatkan penguasaan konsep siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan survei. Metode deskriptif 

merupakan metode dasar untuk menggambar suatu 

fenomena-fenomena secara apa adanya tanpa ada 

mailto:Dana06341@gmail.com
mailto:sentot.kusairi.fmipa@um.ac.id
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perlakuan dari peneliti. Penelitian ini dibuat untuk 

memperoleh informasi mengenai tingkat 

penguasaan konsep siswa SMP. 

Soal tes berjumlah 10 soal multiple choice 

yang disertai dengan kolom alasan untuk setiap 

jawaban siswa. Soal tes disusun berdasarkan 

adaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan kesalahan (miskonsepsi) pada diri 

siswa mengenai suhu dan kalor. Indikator soal yang 

diberikan terdiri dari 4 indikator yang di tuliskan 

dalam tabel di bawah ini :  

Tabel 1. Indikator Soal 
No. Indikator soal Nomer soal 

1. 
Mampu  memahami panas yang 

tersimpan pada suatu benda 
1 dan 4 

2. 
Mampu memahaman tentang suhu 

benda 

2, 3, 5 dan 

6 

3. 
Mampu memahami tentang 

perpindahan panas pada benda 
7 dan 9 

4. 

Mampu memahami perubuhan wujud 

yang dipengaruhi oleh suhu suatu 

benda 

8 dan 10 

Sebelum soal diberikan kepada siswa, soal 

terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing mengenai isi materi yang akan 

diberikan.  

Sumber data yang diperoleh berasal dari 

hasil tes penguasaan konsep materi suhu dan kalor 

yang diberikan pada 36 siswa kelas VII dengan 

jumlah 19 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan 

SMP Taman Dewasa Probolinggo Tahun Pelajaran 

2016/2017. Sekolah ini  dipilih sebagai subyek 

penelitian dengan pertimbangan banyaknya rombel 

pada kelas VII tahun ini. Masing-masing kelas berisi 

kurang lebih 40 siswa dengan karakteristik yang 

beragam. Kelas yang dipilih adalah kelas VII H yang 

pada saat ada jam pertama untuk pelajaran IPA. 

Subyek penelitian belum mendapatkan 

pembelajaran tentang suhu dan kalor di SMP. 

Mereka hanya berbekal pengetahuan yang dimiliki 

saat dibangku sekolah dasar. Subyek dalam 

penelitian dipilih secara acak oleh peneliti dengan 

mempertimbangkan efisiensi waktu.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat penguasan konsep siswa SMP Taman 

Dewasa dari hasil tes tergolong rendah, dengan 

perolehan rata-rata nilai siswa 22,5 dari rentang nilai 

0 - 100. Analisis jawaban siswa pada setiap butir 

soal yang dikembangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Jawaban Siswa yang  

     Menjawab benar 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa 

masih banyak siswa yang menjawab dengan salah 

soal yang diberikan. Pada tabel 1 akan dikelompok 

berdasarkan retangan prosentase jawaban siswa 

yang menjawab benar.  

Tabel 2. Sebaran prosentase jawaban siswa 
Rentang Jawaban Benar (%) Jumlah soal 

100-80 - 

79-60 1 

59-40 - 

39-20 2 

19-0 7 

 

Berdasarkan grafik 1 dan tabel 1 terlihat 

bahwa hanya 1 soal yang mampu dijawab siswa 

dengan baik, terbukti dengan 77,78 % siswa 

menjawab benar. Sedangkan sembilan soal yang lain 

masih banyak siswa yang menjawab salah dengan 

tingkat prosentase kebenaran 40% - 0% seperti pada 

soal no. 3. Mencermati hal tersebut, disajikan 

gambar jawaban siswa dari soal no 3 dan no. 4 yang 

memiliki prosentase rendah dan tinggi.   

 

 

 
Gambar 2. Jawaban siswa beserta alasan 

 

Berdasarkan indikator yang dikembangkan 

pada soal no. 3 diberikan soal yang meminta siswa 

menentukan suhu dari dua benda yang digambarkan 

dengan benda A dan benda B, dimana benda A 

memiliki ukuran lebih besar daripada benda B. 

Pilihan jawaban yang diberikan adalah a) suhu A 

lebih besar dari suhu B (Ta>Tb), b) suhu A lebih 

kecil dari suhu B (TA<TB), c)Suhu A sama dengan 

suhu B (TA=TB) dan d) ....................................... 

(diisi sendiri).  

Soal no.3 yang diberikan memiliki sebaran 

jawaban siswa yang digambarkan dengan grafik 

dibawah ini, 

 

13,8913,898,33

77,78

13,898,33
25,0025,0016,6719,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jawaban Siswa

Benar
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Gambar 3.Sebaran Jawaban siswa soal no. 3 

Dapat dilihat dari grafik, siswa cenderung 

menjawab soal no. 3 dengan pilihan jawaban “a” 

dengan prosentase 58%,  siswa beranggapan bahwa 

“benda yang lebih besar memiliki suhu yang lebih 

tinggi” , sedangkan hanya 8% siswa yang menjawab 

“c” dengan anggapan bahwa “ dikeluarkan dari 

lemari es yang sama”,  dan 6% siswa tidak 

menjawab.  

Tabel. 2 Sebaran jawaban siswa dengan Alasan 

 

Berdasarkan tabel 2, terlihat siswa lebih 

banyak menjawab soal dengan pilihan jawaban a 

yang menyatakan bahwa “ suhu benda A lebih besar 

daripada B” dengan anggapan bahwa benda yang 

lebih besar memiliki suhu yang besar.  

Berbeda dengan sebaran jawaban pada soal 

no. 4, berdasarkan indikator ynag dikembangkan 

didapat soal yang meminta siswa untuk menentukan 

atau memprediksi berdsarkan sentuhan yang pernah 

siswa rasakan dalam membedakan suhu balok kayu 

dan balok logam dengan ukuran yang sama pada 

ruangan sama. Dengan pilihan jawaban sebagai 

berikut,a) Kayu akan terasa lebih dingin daripada 

logam, b) Logam akan terasa lebih dingin daripada 

kayu, c) Logam dan kayu akan terasa dingin dan d) 

Logam dan kayu akan terasa panas. Jawaban siswa 

digambarkan dengan grafik dibawah ini , 

 

 
Gambar 4. Sebaran jawaban siswa soal no.4 

 

Dari grafik terlihat bahwa 78% siswa 

cenderung menjawab “b”, yang merupakan jawaban 

benar, 14% menjawab “a”, 5% menjawab “c” dan 

siswanya 3% menjawaban “d”. Hal ini tidak sekedar 

dianalisis berdasarkan jawaban siswa tetapi juga 

dilihat dari alasan yang diberikan . Maka perlu 

dianalisis alasan siswa yang menjawab benar pada 

lembar soal. Terlihat berbagai alasan dari siswa yang 

mereka tuliskan antaralain :“ karena logam lebih 

dingin daripada kayu”,” karena logam lebih cepat 

menghantarkan dingin daripada kayu’, atau “logam 

lebih keras daripada kayu”. Dari alasan yang 

dituliskan siswa ternyata alasan yang mereka 

tuliskan hanya berdasarkan apa yang mereka 

rasakan tanpa menghubungkan dengan konsep 

perpindahan kalor yang ada. Mereka tidak 

menghubungkan alasan dengan pokok pembahasan 

suhu ataupun panas seperti pada soal-soal 

sebelumnya. 

Hasil penelitian ini juga akan memberikan 

gamabaran jawaban siswa berdasarkan jenis 

kelamin dalam satu kelas. Ditinjau dari perbedaan 

jenis kelamin, hasil kesalahan jawaban berdasarkan 

untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep siswa 

disajikan gambar berikut,  

 
Gambar 5. Grafik perbandingan jawaban siswa  

     berdasarkan jenis kelamin 

 

Pada soal no.1 siswa cenderung menjawab 

bahwa meja yang besar memiliki panas yang besar 

pula dengan alasan bahwa meja yang lebih besar 

memiliki panas yang besar. Kesalahan jawaban 

lebih banyak dilakukan oleh siswa laki-laki dengan 

58%25%

8%
3% 6%

Sebaran Jawaban Siswa

A B C D -

14%

78%

5% 3%

Sebaran Jawaban Siswa

A

B

C

D

0

2

4

6

8

10

12

L P

A

B

C

D

(blank)

Pilihan Jawaban Prosentase Alasan Siswa 

A 58% 

“benda yang lebih 

besar memiliki suhu 

yang tinggi” 

B 25% 
benda B lebih tinggi 

suhunya 

C 8% 
karena dari lemari es 

yang sama 

D 3% tidak ada alasan 

tidak menjawab 6% - 
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jumlah presentase 65% dibandingkan siswa putri 

sebesar 35%.  

 
Gambar 6.  jawaban siswa 

 

Dari total jumlah siswa, hanya 5 siswa yang 

menjawab dengan benar dengan alasan kedua meja 

terbuat dari bahan yang sama tanpa menghubungkan 

dengan konsep suhu ataupun kalor sesuai dengan 

pertanyaan yang di ajukan. 

Hal ini juga terjadi pada soal no. 2 yang 

berkenaan dengan masalah suhu. Banyak siswa 

menganggap bahwa meja yang besar memiliki suhu 

yang tinggi. Presentase jawaban benar untuk no.2 

hanya 13,87% sedangkan 58,13% menjawab salah. 

Dari soal no. 1 dan 2 terlihat bahwa siswa belum 

menguasai apa yang dimaksud dengan suhu dan 

panas. Mereka menganggap suhu dan panas adalah 

sesuatu yang sama. Pada dasarnya suhu dan panas 

adalah sesuatu yang tidak sama, suhu adalah ukuran 

derajat panas atau dingin suatu benda sedangkan 

panas adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda 

akibat perubahan suhu. 

Pembahasan 

Hasil tes menunjukkan bahwa tingkat 

penguasaan konsep siswa SMP mengenai materi 

suhu dan kalor masih rendah dengan rata-rata nilai 

22,5 dari rentangan 0 – 100.  Hal ini juga 

diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Sanny (2015) dan Alfiani (2015) mengenai 

penguasaan konsep siswa yang masih rendah. Sanny 

(2015) menuliskan bahwa rendahnya penguasaan 

konsep siswa disebabkan oleh lemahnya 

pemahaman siswa tentang suatu konsep dan 

anggapan bahwa pelajaran sains itu sulit. Sedangkan 

Alfiani (2015) menuliskan bahwa rendahnya 

penguasaan konsep siswa disebabkan masih banyak 

siswa yang mengalami miskonsepsi pada konsep 

suhu dan kalor.  

Miskonsepsi atau kesalahpaham siswa tetang 

suatu konsep merupakan faktor yang perlu diamati 

dalam pembelajaran. Kesalahpahaman siswa pada 

materi suhu dan kalor terdapat pada konsep suhu 

yang diidentikkan dengan panas suatu benda (Eko, 

2012). Definisi suhu sebenarnya adalah ukuran 

derajat panas atau dingin suatu benda. Benda yang 

terasa panas umumnya memiliki yang lebih tinggi 

daripada benda yang dingin jika tersentuh alat indra. 

Namun alat indra manusia tidak dapat dijadikan 

sebagai acuan pengukuran. Pada soal no.4 siswa 

menganggap bahwa logam memiliki suhu yang lebih 

rendah karena lebih terasa dingin dibandingkan 

kayu.  Alasan siswa pada soal no.4 hanya mengulang 

pilihan jawaban yang ada, siswa tidak menjelaskan 

dengan bahasa mereka sendiri meskipun mereka 

pernah mengalami kejadian tersebut. Sama halnya 

pada jawaban siswa untuk soal no. 3, siswa 

menganggap bahwa benda yang lebih besar 

memiliki suhu yang lebih tinggi karena akan lebih 

terasa panas. Pernyataan tersebut menunjukkan 

pengetahuan awal siswa masih kurang tentang suhu 

pada suatu benda. Kesalahpahaman siswa dapat 

disebabkan oleh kemampuan awal siswa yang 

diperoleh dari sumber-sumber belajar seperti 

misalnya guru, buku, teman, orang tua ataupun 

lingkungan sekolah (Campbell, 2008: 7). Seoarang 

siswa datang kesekolah tidak dengan pikiran 

kosong, tetapi mereka berbekal pengetahuan yang 

didapatkan sebelumnya. Siswa kelas VII SMP 

merupakan siswa yang beralih tingkat dari sekolah 

dasar ketingkat menengah. Pada tingkat dasar 

mereka telah mendapatkan materi suhu dan kalor, 

namun pada kenyataannya mereka masih belum 

memahami sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan 

penguasaan konsep siswa terhadap suatu materi juga 

kurang.  

 Faktor lain dapat juga mempengaruhi hasil 

tes yang dilakukan, misalnya tingkat kesulitan soal, 

kondisi siswa, pemahaman awal yang dimiliki siswa 

dan motivasi belajar siswa. Siswa dengan motivasi 

belajar yang tinggi dapat menyelesaikan soal dengan 

baik dibandingkan dengan siswa yang motivasi 

belajarnya rendah (Arisandy & Anggaryani, 2013; 

Riany, 2010). Siswa yang masuk di SMP Taman 

Dewasa berasal dari kalangan menengah kebawah 

dengan nilai UN yang rendah, kebanyakan dari 

mereka adalah siswa-siswa yang tidak diterima di 

sekolah negeri. Sehingga motivasi belajar mereka 

juga tergolong rendah.   

 

PENUTUP  

Dari penelitian studi awal ini dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan konsep siswa pada materi suhu 

dan kalor masih rendah. Hal ini dapat juga 

disebabkan oleh tingkat miskonsepsi siswa yang 

masih tinggi pada suhu dan kalor. Masih banyak 

siswa yang beranggapan bahwa suhu sama dengan 

kalor. Untuk meningkatkan penguasaan konsep pada 

diri siswa perlu adanya strategi yang mampu 

meningkatkan penguasaan konsep siswa dan melatih 

keterampilan. 
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Abstrak 

 

Kajian hukum-hukum Newton tentang gerak di SMP pada buku guru IPA kelas VIII 

kurikulum 2013 disajikan dalam tiga urutan pembelajaran, yaitu (1) hukum I Newton, (2) 

hukum II Newton, dan (3) hukum III Newton. Banyak siswa mengalami kesulitan mempelajari 

materi tersebut. Kesulitan siswa dapat dihindari jika pembelajaran diorganisasikan menjadi 

urutan yang bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain pembelajaran hukum-hukum 

Newton tentang gerak model learning cycle 5E. Desain pembelajaran yang dihasilkan terdiri 

atas empat urutan pembelajaran, yaitu (1) hukum III Newton, (2) resultan gaya, (3) hukum I 

Newton, dan (4) hukum II Newton. Desain pembelajaran yang dihasilkan dinyatakan valid 

dan layak berdasarkan penilaian satu ahli materi dan satu  ahli pembelajaran. Aspek yang 

dinilai mencakup skenario pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran hukum-hukum Newton tentang gerak valid dan layak 

digunakan di kelas. 

 

Kata kunci: pembelajaran IPA, learning cycle 5E, hukum-hukum Newton tentang gerak 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran IPA mempunyai beberapa 

tujuan. Pertama, mengembangkan kecakapan  ilmiah 

siswa. Kecakapan ilmiah yang dimaksud adalah 

prosedur, proses, dan metode penting yang 

digunakan ilmuwan ketika mengkontruksi 

pengetahuan. Kedua, membimbing siswa berpikir 

kritis dalam konteks ilmiah (NRC, 2012). Tujuan 

tersebut dapat tercapai jika siswa diberi kesempatan 

untuk mengembangkan potensi dirinya. Potensi diri 

siswa dapat digali melalui pengalaman belajar 

(Khusniati & Pamelasari, 2014). Pengalaman belajar 

dapat dikembangkan dengan mendesain 

pembelajaran IPA yang baik (Listyawati, 2012).  

Mata pelajaran IPA pada kurikulum 2013 

adalah mata pelajaran terpadu. Keterpaduan IPA 

diorganisasikan dalam bentuk tema besar. Salah satu 

tema yang terdapat pada mata pelajaran IPA kelas 

VIII adalah “gerak pada makhluk hidup dan benda”. 

Tema tersebut mengkaji materi gerak dalam segi 

biologi dan fisika (Kemdikbud, 2014). 

Materi “gerak pada benda” pada mata 

pelajaran IPA kelas VIII merupakan kajian 

mekanika. Salah satu komponen kajian mekanika 

adalah hukum-hukum Newton tentang gerak 

(Glencoe, 2005). Materi tersebut dalam buku guru 

IPA kelas VIII kurikulum 2013 disajikan dalam tiga 

urutan pembelajaran, yaitu (1) pembelajaran hukum 

I Newton, (2) pembelajaran hukum II Newton, dan 

(3) pembelajaran hukum III Newton (Kemdikbud, 

2014). Ketiga materi tersebut adalah materi yang 

rawan miskonsepsi (Scott & Schumayer, 2012; 

Yasuda & Taniguchi, 2013). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 

hukum-hukum Newton tentang gerak. Kesulitan 

yang dialami siswa berimbas kepada hasil belajar 

yang rendah pada materi tersebut (Yesinta dkk., 

2013; Tambunan & Siregar, 2014; Kurniawan, 

2015). Bahkan banyak siswa yang mengalami 

miskonsepsi. Miskonsepsi berbahaya bagi siswa, 

karena sulit diubah meskipun terbukti salah atau 

bertentangan dengan konsep lain (Taufiq, 2012). 

Miskonsepsi dapat dihindari jika siswa 

mempelajari materi hukum-hukum Newton tentang 

gerak dengan benar. Siswa dapat mempelajari materi 

tersebut dengan benar jika pembelajaran 

diorganisasi menjadi urutan yang bermakna dan 

memperhatikan kedalaman dan kesulitan materi 

(Kabba, 2009; Nuroso & Siswanto, 2010). 

Pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa, jika 

pembelajaran menitikberatkan pada bagaimana 

siswa seharusnya belajar. Siswa tidak lagi menjadi 

objek pembelajaran, namun menjadi subjek 

pembelajaran (Yogiharti, 2010). 

Pembelajaran bermakna mengacu pada teori 

belajar konstruktivis (Prayitno dkk., 2013). Salah 

satu pengembangan gagasan siswa yang 

berlandaskan pembelajaran konstruktivis adalah 

model learning cycle (Yuliati, 2008). Model 

learning cycle menekankan keahlian dalam 

menerapkan kecakapan ilmiah yang dilandasi oleh 

sikap ilmiah. Model pembelajaran ini dapat 

merangsang siswa belajar bermakna (Suciati dkk., 

2014). Salah satu pengembangan model 

pembelajaran ini adalah learning cycle 5E. Sintaks 

learning cycle 5E terdiri atas lima fase yang saling 

berhubungan satu sama lainnya. Rangkaian fase 

pembelajaran learning cycle 5E diorganisasi 

sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi (Kulsum & Hindarto, 2011). 

Pembelajaran dengan model learning cycle 

5E dapat diterapkan pada pembelajaran hukum-

hukum Newton tentang gerak. Penelitian ini 
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dimaksudkan untuk mendesain pembelajaran 

hukum-hukum Newton tentang gerak dengan 

menggunakan model learning cycle 5E. Berdasarkan 

kajian-kajian literatur, pembelajaran dirancang 

dalam empat tahap sebagai berikut.  Pembelajaran 

pertama berfungsi untuk memfasilitasi siswa 

menganalisis gaya yang bekerja pada benda beserta 

interaksinya dengan benda lain. Pembelajaran kedua 

berfungsi untuk memfasilitasi siswa menganalisis 

perubahan gerak benda. Pembelajaran ketiga 

berfungsi untuk memfasilitasi siswa menganalisis 

keadaan diam dan gerak benda berdasarkan sifat 

kelembamannya. Pembelajaran keempat berfungsi 

untuk memfasilitasi siswa menganalisis hubungan 

antara percepatan benda dengan massa dan resultan 

gayanya. Artikel ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil desain 

pembelajaran tersebut. 

 

PROSES PENGEMBANGAN PRODUK 

Tahap pertama yang dilakukan dalam 

penyusunan pembelajaran hukum-hukum Newton 

tentang gerak adalah mengidentifikasi tujuan 

pembelajaran. Proses ini dilakukan dengan kajian 

terhadap kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar 

(KD) materi hukum-hukum Newton tentang gerak 

kelas VIII SMP kurikulum 2013. Kompetensi Inti 

yang dikaji adalah KI 3 yaitu “memahami dan 

menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena, dan kejadian tampak mata”. Sedangkan 

kompetensi dasar yang dikaji adalah KD 3.1 yaitu 

“memahami gerak lurus, pengaruh gaya terhadap 

gerak, serta penerapannya pada gerak makhluk 

hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari” 

(Kemdikbud, 2014). 

Tahap kedua yang dilakukan adalah 

melakukan analisis pembelajaran. Analisis 

pembelajaran dilakukan melalui studi literatur dan 

disesuaikan dengan pola pembelajaran kurikulum 

2013. Analisis pembelajaran ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi materi-materi yang harus dipelajari 

siswa untuk menguasai hukum-hukum Newton 

tentang gerak. Materi pembelajaran yang harus 

dipelajari siswa yaitu hukum I Newton, hukum II 

Newton, dan hukum III Newton. Selain ketiga materi 

tersebut, diperlukan materi prasyarat untuk 

menguasai konsep hukum-hukum Newton tentang 

gerak secara utuh. Materi yang dimaksud berupa 

materi resultan gaya. Materi resultan gaya digunakan 

sebagai prasyarat untuk mempelajari materi hukum 

I Newton dan hukum II Newton. 

Tahap ketiga yang dilakukan adalah 

menganalisis karakteristik siswa dan konteks 

pembelajaran. Analisis karakteristik siswa dilakukan 

melalui wawancara terhadap siswa. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari materi hukum-hukum 

Newton tentang gerak. Berdasarkan hasil 

wawancara siswa, maka dilakukan analisis terhadap 

pembelajaran yang digunakan guru untuk 

membelajarkan materi tersebut. Materi tersebut 

dalam buku guru IPA kelas VIII kurikulum 2013 

disajikan dalam tiga urutan pembelajaran, yaitu (1) 

pembelajaran hukum I Newton, (2) pembelajaran 

hukum II Newton, dan (3) pembelajaran hukum III 

Newton. Sedangkan materi-materi tersebut 

merupakan materi yang rawan dengan miskonsepsi. 

Siswa dapat mempelajari materi tersebut dengan 

benar jika siswa sudah memiliki penalaran formal. 

Penalaran formal dapat diperoleh siswa, jika 

pembelajaran diorganisasi menjadi urutan yang 

bermakna. Urutan pembelajaran diorganisasikan 

berdasar pada kedalaman dan kesulitan materi 

tersebut. Pembelajaran hukum-hukum Newton 

tentang gerak disusun menjadi empat tahap, yaitu (1) 

pembelajaran pertama tentang hukum III Newton, 

(2) pembelajaran kedua tentang resultan gaya, (3) 

pembelajaran ketiga tentang hukum I Newton, dan 

(4) pembelajaran keempat tentang hukum II Newton. 

Tahap keempat yang dilakukan adalah 

merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran hukum-hukum Newton tentang gerak 

yang dikembangkan berdasarkan aspek ABCD, 

yaitu: 

A = audience (individu yang belajar) 

B = behavior (perilaku atau kompetensi yang harus  

dimiliki) 

C = condition (kondisi yang menggambarkan situasi 

yang terjadi saat belajar) 

D = degree (standar yang ditunjukkan oleh siswa 

yang  telah dikuasai) (Yaumi, 2013). 

Tujuan pembelajaran hukum-hukum Newton 

tentang gerak disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Hukum-Hukum  

Newton tentang Gerak 

P
e
m

b
e
la

ja
r
a
n

 

k
e
- 

M
a
te

r
i 

P
e
m

b
e
la

ja
r
a
n

 

Tujuan Pembelajaran 

1 

H
u
k
u
m

 III N
ew

to
n

 

Siswa dapat menganalisis gaya yang bekerja 

pada benda beserta interaksinya dengan benda 

lain berdasarkan hukum III Newton melalui 

demonstrasi “aksi-reaksi”. Penguasaan konsep 

yang diperoleh yaitu: 

a. Tarikan atau dorongan yang bekerja pada 

suatu benda dalam IPA dikenal sebagai gaya. 

b. Gaya hadir sebagai akibat interaksi dua benda 

yang saling memberikan aksi dan reaksi satu 

sama lain, dengan besar gaya sama, tetapi 

berlawanan arah. 

2 

R
esu

ltan
 G

ay
a 

Siswa dapat menganalisis perubahan gerak benda 

berdasarkan resultan gaya yang bekerja pada 

benda melalui demonstrasi tarik tambang. 

Penguasaan konsep yang diperoleh yaitu: 
a. Gaya menyebabkan perubahan bentuk dan 

perubahan gerak (kecepatan dan arah) pada 

benda. 

b. Beberapa gaya dapat dipadukan. Perpaduan 

beberapa gaya dalam IPA dikenal sebagai 

resultan gaya. Besar dan arah resultan gaya 

bergantung pada besar dan arah gaya-gaya 

yang dipadukan. 
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3 

H
u
k
u
m

 I N
ew

to
n

 

Siswa dapat menganalisis keadaan diam dan 

gerak benda berdasarkan sifat kelembamannya 

melalui praktikum hukum I Newton. Penguasaan 

konsep yang diperoleh yaitu: 

a. Setiap benda mempunyai sifat kelembaman 

atau mempertahankan keadaannya. 

b. Setiap benda yang terisolasi (tidak berinteraksi 

dengan lingkungannya) akan berada dalam 

kondisi diam atau tetap bergerak dengan 

kecepatan konstan. 

4 

H
u
k
u
m

 II N
ew

to
n

 

Siswa dapat menganalisis hubungan antara 

percepatan benda dengan massa dan resultan 

gaya benda melalui praktikum hukum II Newton. 

Penguasaan konsep yang diperoleh yaitu: 

a. Percepatan yang bekerja pada benda 

berbanding terbalik dengan massa benda. 

b. Percepatan yang bekerja pada benda 

berbanding lurus dengan resultan gaya yang 

bekerja pada benda. Arah percepatan benda 

bergantung kepada arah resultan gaya. 

Tahap kelima yang dilakukan adalah 

mengembangkan instrumen penilaian. Tahapan ini 

berfungsi untuk mengukur ketercapaian kompetensi 

yang diharapkan sebagai kriteria keberhasilan 

belajar. Pengembangan instrumen disusun 

berdasarkan tujuan pembelajaran. Komponen-

komponen yang terdapat di instrumen penilaian 

yaitu teknik penilaian, daftar cek, skala penilaian, 

dan rubrik penilaian. 

Tahap keenam yang dilakukan adalah 

mengembangkan strategi pembelajaran. Tahapan ini 

dilakukan dengan menentukan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran. Strategi 

pembelajaran tertuang pada skenario pembelajaran.  

Komponen-komponen yang terdapat di skenario 

pembelajaran yaitu kompetensi inti, kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan 

langkah-langkah pembelajaran memuat fase-fase 

model learning cycle 5E, kegiatan pembelajaran, 

dan panduan kegiatan pembelajaran. 

Tahap ketujuh yang dilakukan adalah 

mengembangkan materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran tertuang pada bahan ajar. Tahapan ini 

dilakukan dengan mengembangkan bahan ajar yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran hukum-

hukum Newton tentang gerak. Bahan ajar yang 

digunakan berupa lembar kerja/lembar diskusi, 

latihan soal, dan bahan bacaan siswa. 

 

UJI KELAYAKAN PRODUK 

Setelah menyelesaikan proses 

pengembangan, dilakukan uji kelayakan terhadap 

produk yang dihasilkan.  Uji kelayakan dilakukan 

satu ahli materi dan satu ahli pembelajaran. Data 

diperoleh dengan menggunakan angket validasi. 

Angket validasi menggunakan skala Guttman yang 

terdiri dari 2 jawaban yakni “layak” dan “tidak 

layak”.  Aspek yang divalidasi beserta indikatornya 

disajikan pada Tabel 2. Angket juga menyediakan 

kolom komentar/saran sebagai acuan untuk 

menganalisis kelayakan secara kualitatif. 

Komentar/saran selanjutnya digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan revisi produk. 

 

Tabel 2. Aspek dan Indikator Kelayakan Produk 
Aspek Indikator Kelayakan Produk 

Skenario 

pembelajaran 

1. Konsep berkesesuaian dengan kebenaran 

IPA. (SP1) 

2. Tujuan Pembelajaran 

a. Tujuan pembelajaran menunjukkan 

urgensi kompetensi yang harus 

dikuasai siswa SMP. (SP2A) 

b. Tujuan pembelajaran berkesesuaian 

terhadap tingkat kognitif siswa SMP 

kelas VIII. (SP2B) 

c. Tujuan pembelajaran berkesesuaian 

terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dikembangkan. (SP2B) 

3. Skenario pembelajaran berkesesuaian 

dengan model learning cycle 5E. (SP3) 

Bahan ajar 

1. Konsep berkesesuaian dengan kebenaran 

IPA. (BA1) 

2. Informasi yang terkandung di bahan ajar 

menggunakan kalimat yang efektif dan 

komunikatif. (BA2) 

3. Komponen bahan ajar terdiri dari lembar 

kerja/lembar diskusi, latihan soal, dan 

bahan bacaan siswa. (BA3) 

Instrumen 

penilaian 

1. Konsep berkesesuaian dengan kebenaran 

IPA. (IP1) 

2. Instrumen penilaian mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran. (IP2) 

3. Komponen instrumen penilaian terdiri 

dari teknik penilaian, daftar cek, skala 

penilaian, dan rubrik penilaian. (IP3) 

 

Berdasarkan uji kelayakan, diperoleh data 

hasil validasi pembelajaran hukum-hukum Newton 

tentang gerak. Data hasil validasi pembelajaran 

hukum-hukum Newton tentang gerak disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Data Hasil Validasi Pembelajaran  

Hukum-Hukum Newton tentang Gerak 

No 
Indikator 

Kelayakan 

Skala Penilaian 

P1 P2 P3 P4 

V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 

1 SP1 L TL L L L L L L 

2 

SP2A 

SP2B 

SP2C 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

3 SP3 L L L L L L L L 

4 BA1 L TL L L L L L L 

5 BA2 L L L L L L L L 

6 BA3 L L L L L L L L 

7 IP1 L TL L L L L L L 

8 IP2 L L L L L L L L 

9 IP3 L L L L L L L L 

Keterangan: 

P1 = pembelajaran pertama tentang hukum III 

Newton 

P2 = pembelajaran kedua tentang resultan gaya 

P3 = pembelajaran ketiga tentang hukum I 

Newton 

P4 = pembelajaran keempat tentang hukum II 

Newton 

V1 = validator 1 (ahli pembelajaran) 

V2 = validator 2 (ahli materi) 

L = Layak 

TL = tidak layak 

Berdasarkan Tabel 3, pembelajaran pertama 

tentang hukum III Newton memenuhi dua dari tiga 

indikator kelayakan skenario pembelajaran, yaitu 

kesesuaian tujuan pembelajaran dan kesesuaian 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

105 

 

model pembelajaran. Pembelajaran pertama tentang 

hukum III Newton memenuhi dua dari tiga indikator 

kelayakan bahan ajar, yaitu kesesuaian penggunaan 

informasi dan kelengkapan komponen bahan ajar. 

Pembelajaran pertama tentang hukum III Newton 

memenuhi dua dari tiga indikator kelayakan 

instrumen penilaian, yaitu ketercapaian tujuan 

pembelajaran dan kelengkapan komponen instrumen 

penilaian. Kekurangan dari pembelajaran pertama 

tentang hukum III Newton pada indikator kelayakan 

skenario pembelajaran, bahan ajar, dan instrumen 

penilaian adalah terdapatnya konsep yang tidak 

berkesesuaian dengan kebenaran IPA. Kekurangan 

tersebut diperbaiki agar dihasilkan pembelajaran 

yang valid dan layak digunakan. 

Berdasarkan Tabel 3, pembelajaran kedua 

tentang resultan gaya memenuhi seluruh indikator 

kelayakan skenario pembelajaran, yaitu kesesuaian 

konsep, kesesuaian tujuan pembelajaran, dan 

kesesuaian model pembelajaran. Pembelajaran 

kedua tentang resultan gaya memenuhi seluruh 

indikator kelayakan bahan ajar, yaitu kesesuaian 

konsep, kesesuaian penggunaan informasi, dan 

kelengkapan komponen bahan ajar. Pembelajaran 

kedua tentang resultan gaya memenuhi seluruh 

indikator kelayakan instrumen penilaian, yaitu 

kesesuaian konsep, ketercapaian tujuan 

pembelajaran, dan kelengkapan komponen 

instrumen penilaian. 

Berdasarkan Tabel 3, pembelajaran ketiga 

tentang hukum I Newton memenuhi seluruh 

indikator kelayakan skenario pembelajaran, yaitu 

kesesuaian konsep, kesesuaian tujuan pembelajaran, 

dan kesesuaian model pembelajaran. Pembelajaran 

ketiga tentang hukum I Newton memenuhi seluruh 

indikator kelayakan bahan ajar, yaitu kesesuaian 

konsep, kesesuaian penggunaan informasi, dan 

kelengkapan komponen bahan ajar. Pembelajaran 

ketiga tentang hukum I Newton memenuhi seluruh 

indikator kelayakan instrumen penilaian, yaitu 

kesesuaian konsep, ketercapaian tujuan 

pembelajaran, dan kelengkapan komponen 

instrumen penilaian. 

Berdasarkan Tabel 3, pembelajaran keempat 

tentang hukum II Newton memenuhi seluruh 

indikator kelayakan skenario pembelajaran, yaitu 

kesesuaian konsep, kesesuaian tujuan pembelajaran, 

dan kesesuaian model pembelajaran. Pembelajaran 

keempat tentang hukum II Newton memenuhi 

seluruh indikator kelayakan bahan ajar, yaitu 

kesesuaian konsep, kesesuaian penggunaan 

informasi, dan kelengkapan komponen bahan ajar. 

Pembelajaran keempat tentang hukum II Newton 

memenuhi seluruh indikator kelayakan instrumen 

penilaian, yaitu kesesuaian konsep, ketercapaian 

tujuan pembelajaran, dan kelengkapan komponen 

instrumen penilaian. 

Produk hasil penelitian dan pengembangan 

ini diberi judul “Pembelajaran IPA: Hukum-Hukum 

Newton tentang Gerak”. Pembelajaran tersebut 

dimaksudkan untuk memfasilitasi siswa kelas VIII 

SMP mengusai hukum-hukum Newton tentang 

gerak. Pembelajaran ini menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 5E yang terdiri dari 

lima fase,  yaitu Engagement (pendahuluan), 

Exploration (eksplorasi), Explanation (penjelasan), 

Elaboration (elaborasi) dan Evaluation (evaluasi). 

Pembelajaran ini terdiri dari empat urutan 

pembelajaran, yaitu (1) pembelajaran pertama 

tentang hukum III Newton, (2) pembelajaran kedua 

tentang resultan gaya, (3) pembelajaran ketiga 

tentang hukum I Newton, dan (4) pembelajaran 

keempat tentang hukum II Newton. Setiap 

pembelajaran dilengkapi komponen-komponen 

berikut. 

1. Skenario pembelajaran, yang memuat kompetensi 

inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

media pembelajaran, dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

2. Bahan ajar, yang memuat lembar kerja/lembar 

diskusi, latihan soal, dan bahan bacaan siswa. 

3. Instrumen penilaian, yang memuat teknik 

penilaian, daftar cek, skala penilaian, dan rubrik 

penilaian. 

Pembelajaran pertama adalah pembelajaran 

hukum III Newton. Pembelajaran ini bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dapat menganalisis gaya yang 

bekerja pada benda beserta interaksinya dengan 

benda lain. Kegiatan pembelajaran dirancang 

dengan melakukan demonstrasi “aksi-reaksi”. Selain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, 

pembelajaran ini dapat mengembangkan 

keterampilan memformulasikan model, yaitu 

dengan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja 

pada benda tertentu. Selain konsep hukum III 

Newton, pembelajaran diperkaya dengan konsep 

lain seperti gaya tegangan tali, gaya berat, dan gaya 

normal. 

Pembelajaran kedua adalah pembelajaran 

resultan gaya. Pembelajaran ini bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dapat menganalisis perubahan 

gerak benda. Kegiatan pembelajaran dirancang 

dengan melakukan demonstrasi tarik tambang. 

Selain untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, 

pembelajaran ini dapat mengembangkan beberapa 

keterampilan proses IPA. Pertama, keterampilan 

memformulasikan model, misalnya menggambarkan 

gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kedua, 

keterampilan memformulasikan model, misalnya 

menuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda 

dengan menggunakan lambang matematika. Selain 

konsep resultan gaya, pembelajaran diperkaya 

dengan konsep lain, yaitu gaya gesek. 

Pembelajaran ketiga adalah pembelajaran 

hukum I Newton. Pembelajaran ini bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dapat menganalisis keadaan 

diam dan gerak benda berdasarkan sifat 

kelembamannya. Kegiatan pembelajaran dirancang 

dengan melakukan praktikum hukum I Newton. 

Selain untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, 

pembelajaran ini dapat mengembangkan 

keterampilan memprediksi, yaitu dengan 
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mengembangkan asumsi berdasarkan data yang 

telah diperoleh, menentukan kondisi benda jika gaya 

geseknya dengan benda lain sama dengan nol. Selain 

konsep hukum I Newton, pembelajaran diperkaya 

dengan konsep lain, yaitu gaya gesek. 

Pembelajaran keempat adalah pembelajaran 

hukum II Newton. Pembelajaran ini bertujuan untuk 

memfasilitasi siswa dapat menganalisis hubungan 

antara percepatan benda dengan massa dan resultan 

gayanya. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan 

melakukan praktikum hukum II Newton. Selain 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, 

pembelajaran ini dapat mengembangkan beberapa 

keterampilan proses IPA, seperti sebagai berikut. 

1. Mengontrol variabel, yaitu dengan memanipulasi 

variabel-variabel yang digunakan dalam 

praktikum hukum II Newton. Misalnya 

menentukan hubungan antara percepatan yang 

bekerja pada benda (variabel kontrol) dengan 

massa bendanya (variabel bebas), maka resultan 

gaya yang bekerja pada benda (variabel terikat) 

harus dikendalikan agar tidak merusak data. 

2. Melakukan pengukuran, yaitu dengan 

membandingkan kuantitas variabel menggunakan 

alat ukur yang sesuai. Misalnya mengukur 

panjang pita yang diketuk ticker timer 

menggunakan mistar. 

3. Memformulasikan model, yaitu dengan 

menuliskan variabel-variabel yang digunakan 

dalam praktikum hukum II Newton dengan 

menggunakan lambang matematika. Misalnya 

percepatan yang bekerja pada benda 

dilambangkan dengan . 

4. Menginterpretasi data, yaitu dengan 

menyimpulkan data praktikum hukum II Newton. 

Misalnya percepatan yang bekerja pada benda 

berbanding terbalik dengan massa benda. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil uji kelayakan dan revisi, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian dan 

pengembangan ini menghasilkan pembelajaran 

hukum-hukum Newton tentang gerak yang valid dan 

layak digunakan. Penelitian ini hanya dilakukan 

sebatas mengembangkan desain pembelajaran, 

sehingga disarankan agar dilakukan penelitian 

lanjutan berupa eksperimen untuk mengetahui 

efektivitas desain pembelajaran ini pada kelas yang 

nyata. 
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Abstrak 

 

Proses pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 menekankan pada penerapan pendekatan 

ilmiah (scientific approach). Melalui kegiatan ilmiah yang dilaksanakan, siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII masih rendah dan belum terlatih. Levels of 

inquiry tahap discovery learning dirancang untuk membantu siswa meningkatkan 

kemampuan intelektual, kemampuan ilmiah dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

tahapan pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran level of inquiry tahap discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) dengan 

desain penelitian yang digunakan adalah posttest control group design.  Data kuantitatif 

diperoleh dari kemampuan awal dan posttest yang dianalisis menggunakan uji-t. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran levels of inquiry tahap discovery learning lebih tinggi daripada siswa 

yang belajar secara konvensional.  

 

Kata kunci: Levels of Inquiry, Discovery Learning, Kemampuan Berpikir Kritis 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan menjadi kebutuhan utama bagi 

setiap individu untuk melanjutkan hidup dan 

bersaing ditengah maraknya arus globalisasi. 

Melalui pendidikan, potensi dalam diri seseorang 

berkembang dalam suasana belajar yang 

menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan 

dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan. 

Salah satu pendidikan yang berperan penting adalah 

pendidikan sains. Ilmu Pengetahuan Alam 

merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan 

yang telah mengalami uji kebenarannya melalui 

metode ilmiah (Trianto, 2007).  Dalam pembelajaran 

IPA siswa diarahkan untuk membandingkan hasil 

prediksi dengan teori melalui eksperimen. 

Pemberian pengalaman pada pembelajaran IPA 

dilaksanakan  secara langsung  melalui pengunaan 

dan pengembangan keterampilan proses sains dan 

sikap ilmiah (Yuliati, 2008). Tujuan menekankan 

pengalaman secara langsung pada pembelajaran IPA 

untuk mengembangkan kompetensi agar siswa 

mampu memahami alam sekitar melalui proses 

mencari tahu dan berbuat, hal ini akan membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang materi-materi IPA SMP. 

Pembelajaran IPA dapat mendorong siswa 

untuk terlibat aktif guna mendapatkan pengalaman 

belajar (Kemendikbud, 2014). Mata pelajaran IPA 

yang bermakna dapat membuat siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Guru yang semula 

bertindak sebagai sumber belajar beralih fungsi 

menjadi seorang fasilitator pada kegiatan 

pembelajaran. Guru berperan mengarahkan 

(membimbing) siswa untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam belajar atau 

menemukan sendiri konsep-konsep yang sedang 

dipelajari oleh siswa. Dalam usaha pencapaian 

tujuan belajar perlu diciptakan sistem lingkungan 

(kondisi) belajar yang lebih kondusif.  

Pada proses pembelajaran dikelas 

diperlukan model dan metode yang mendukung, 

karena guru berperan sebagai fasilitator untuk 

membantu siswa aktif dalam proses pembelajaran . 

Pemilihan model dan metode pembelajaran secara 

tepat dan baik akan membantu siswa memperoleh 

informasi, keterampilan, nilai, dan cara berpikir. 

Pembelajaran dikatakan baik, apabila pembelajaran 

dapat membangkitkan kegiatan belajar secara 

efektif. Salah satu metode yang dapat dilakukan 

untuk membuat siswa aktif yaitu eksperimen. 

metode eksperimen adalah metode pemberian 

kesempatan kepada siswa perorangan atau kelompok 

untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan 

(Hamdayama, 2009). Dengan menggunakan metode 

eksperimen siswa mampu mencari dan menemukan 

konsepnya sendiri. Pengetahuan awal sebagai 

langkah berpikir dasar siswa dan menambah 

kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

menerapkan konsep yang telah dipelajari oleh siswa 

(Hamdayama, 2009).  

Saat ini untuk membangun generasi muda 

bangsa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan dapat mengembangkan potensi diri, 

pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum 2013 

yang menekankan pada pendekatan saintifik dengan 

melibatkan keterampilan proses dalam 

mailto:sitisolfia74@gmail.com
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pembelajarannya (Hosnan, 2014). Melalui 

pendekatan saintifik ini, diharapkan siswa mampu 

bersaing dimasa depan berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki, salah satunya adalah kemampuan 

berpikir kritis. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Kemendikbud (2013) yang menyatakan kebutuhan 

kompetisi masa depan dimana kemampuan siswa 

yang diperlukan yaitu kemampuan berkomunikatif, 

kreatif dan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis menurut 

Johnson (2007) memungkinkan siswa untuk 

menemukan kebenaran ditengah banyaknya 

informasi yang mereka dapatkan, sehingga siswa 

tidak hanya menjadi objek dalam transfer ilmu dari 

guru. Namun faktanya, kemampuan berpikir kritis 

siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar ini dikarenakan pembelajaran yang 

digunakan masih berpusat pada guru (teacher 

centered). Seperti yang diungkapkan oleh Kurniasih 

dan Sani (2014) bahwa guru di Indonesia sudah 

terbiasa mengajar dengan metode ceramah. Hal ini 

juga didukung oleh studi pendahuluan yang telah 

dilakukan kepada siswa SMP di Kabupaten Malang, 

bahwa metode yang masih dipakai yaitu ceramah 

dan latihan soal. Proses pembelajaran 

mengakibatkan siswa menjadi tidak aktif. Selain itu, 

siswa terbiasa menghafal dibandingkan dengan 

menemukan sendiri konsep pada materi yang 

diajarkan sehingga kemampuan berpikir kritisnya 

masih rendah.   

Dalam proses pembelajaran, kemampuan 

berpikir kritis sangatlah penting karena dengan 

berpikir kritis siswa dapat meningkatkan kemahiran 

intelektualnya dan membantu memecahkan 

persoalan yang dihadapi sehingga siswa 

memperoleh pengetahuan yang bermakna. Setelah 

siswa menguasai konsep yang telah dipelajari, siswa 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

pada berbagai permasalahan pelajaran IPA yang 

ditemui pada saat pembelajaran maupun setelah 

pembelajaran (Budiman, 2011). Penelitian yang 

dilakukan Anggareni dkk (2013) menyatakan bahwa 

rata-rata skor kemampuan berpikir kritis siswa yang 

belajar dengan strategi pembelajaran inquiry adalah 

sebesar 77,197 yang termasuk dalam kategori tinggi, 

sedangkan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis 

siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran 

langsung sebesar 68,77 yang termasuk dalam 

katagori cukup pada materi ekosistem SMP. 

Model pembelajaran berperan penting 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

guru IPA di Kabupaten Malang tentang 

pembelajaran IPA, pembelajaran IPA sudah 

dilaksanakan dengan menggunakan metode 

eksperimen, demonstrasi, tugas (latihan soal), 

diskusi kelompok, dan ceramah. Pembelajaran di 

kelas sering menggunakan model pembelajaran 

inquiry. Hasil penelitian Anggareni dkk (2013) 

menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh bagi 

siswa setelah pembelajaran inquiry adalah siswa 

akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide 

lebih baik, membantu dalam menggunakan daya 

ingat dan transfer pada situasi-situasi proses belajar 

yang baru dan mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa.   

Untuk mengatasi rendahnya kemampuan 

berpikir kritis, perlu dilakukan perubahan dalam 

model pembelajaran, sehingga siswa terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai 

fasilitator dan mediator bagi siswa. Salah satu model 

yang dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yaitu model 

pembelajaran levels of inquiry tahap discovery 

learning. Pembelajaran yang menggunakan levels of 

inquiry tahap discovery learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

karena siswa dilatih untuk mengembangkan konsep 

berdasarkan pengalaman (fokus pada keterlibatan 

siswa aktif untuk membangun pengetahuan) dan 

kemampuan intelektual siswa (Wenning, 2011a). 

Masalah yang dipecahkan dan yang ditemukan 

sendiri tanpa bantuan khusus, memberikan hasil 

yang lebih unggul karena pelajar menemukan aturan 

baru yang lebih tinggi tarafnya, sehingga sangat 

penting untuk mendorong siswa menemukan 

penyelesaian soal dengan pemikiran sendiri 

(Nasution, 2008). Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh model pembelajaran levels of 

inquiry tahap discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis mata pelajaran IPA. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan metode penelitian  

kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan 

adalah Quasi Experimental Design atau eksperimen 

semu karena desain penelitian belum secukupnya 

mempunyai sifat-sifat suatu penelitian sebenarnya. 

Penelitian eksperimen semu dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

VII SMP yang belajar dengan model Levels of 

Inquiry tahap Discovery Learning. 

Penelitian dilakukan di SMPN 13 Malang. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan posttest control group design. 

Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas VII 

SMP. Data yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah data posttest kemampuan berpikir kritis IPA 

yang dikumpulkan melalui tes. Tes yang digunakan 

berupa 10 soal uraian. 

Data hasil belajar berupa nilai kemampuan 

awal dan posttest dilakukan uji homogenitas dan uji 

normalitas. Setelah hasil uji homogenitas dan uji 

normalitas  menyatakan bahwa semua data 

berdistribusi normal, maka teknik statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik yaitu uji 

hipotesis yang menggunakan uji-t. Uji-t digunakan 

untuk melihat pengaruh model Levels of Inquiry 

tahap Discovery Learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis IPA. selain itu, selain uji-t untuk 
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menentukan kelas yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis lebih tinggi dilanjutkan 

membandingkan nilai rerata antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

 

HASIL  

Penelitian ini menghasilkan data 

kemampuan berpikir kritis IPA yang dibedakan 

menjadi dua, yaitu kemampuan awal dan data 

posttest. Data rata-rata kemampuan awal dan 

posttest siswa disajikan pada Gambar 1.  

 Gambar 1. Data Rata-Rata Kemampuan Awal  

     dan Posttest Siswa 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kemampuan awal pada kelas eksperimen 

sebesar 31,88 dan kelas kontrol sebesar 29,94. 

Sedangkan data posttest menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kemampuan berpikir kritis antara kelompok 

siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran Levels of Inquiry tahap Discovery 

Learning sebesar 82,35 lebih tinggi dibanding 

dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran konvensional sebesar 54,91. 

Data yang digunakan dalam pengujian 

hipotesis adalah data hasil posttest kemampuan 

berpikir kritis IPA. Namun, sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis dilakukan pengujian prasyarat 

analisis yang meliputi uji normalitas dan uji 

homogentitas terhadap data-data tersebut. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan pada data kemampuan berpikir kritis 

dengan bantuan Microsoft Excel 2016. Salah satu 

teknik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas data adalah uji Lilifors.  

Apabila Lo < Lt, maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas pada kemampuan awal kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diperoleh Lo = 0,027 < 0,149 

(Ltabel) pada kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran levels of inquiry tahap 

discovery learning dan Lo = 0,018 < 0,146 (Ltabel) 

pada kelompok siswa yang dibelajarkan secara 

konvensional. Kedua data pada skor kemampuan 

awal tersebut berdistribusi normal. Sedangkan hasil 

uji normalitas posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh Lo = 0,06 < 0,15 = Ltabel untuk kelas 

ekperimen dan Lo = 0,09 < 0,15 = Ltabel untuk kelas 

kontrol. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kedua kelompok data hasil posttest berdistribusi 

normal. 

Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kelompok data memiliki varians 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Harley. Apabila 

Fhitung < Ftabel  maka data homogen. Hasil 

uji homogenitas data kemampuan awal kemampuan 

berpikir kritis IPA diperoleh Fhitung (1,52) < Ftabel 

(3,98) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data kemampuan awal berpikir kritis siswa tersebut 

homogen. Sedangkan hasil uji homogenitas data 

posttest kemampuan berpikir kritis IPA diperoleh 

Fhitung (0,44) < Ftabel (3,98) dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data posttest kemampuan 

berpikir kritis siswa tersebut homogen. 

Setelah dilakukan uji prasyarat dilanjutkan 

dengan uji-t, digunakan untuk melihat pengaruh 

model pembelajaran  Levels of Inquiry tahap 

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir 

kritis IPA. Hasil perhitungan uji-t data kemampuan 

awal berpikir kritis IPA dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji-t Data Kemampuan Awal  

Berpikir Kritis IPA  

Kelas N 
Xrata-

rata 

Sd thitung ttabel 

Eksperimen 34 31,88 6,19 
1,17 1,67 

Kontrol 35 29,94 7,36 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa 

thitung = 1,17 < ttabel = 1,67. Data tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

keadaan awal kemampuan berpikir kritis antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 2. Hasil Uji-t Data Posttest Kemampuan  

Berpikir Kritis IPA  

Kelas N 
Xrata-

rata 

Sd thitung ttabel 

Eksperimen 34 82,35 9,61 
12,59 1,67 

Kontrol 35 54,91 8,19 

 

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh thitung= 12,59 

> 1,67 = ttabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

Levels of Inquiry tahap Discovery Learning dan 

siswa yang belajar dengan model konvensional. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari 

nilai rata-rata dari hasil posttest. Untuk menentukan 

kelas yang memiliki kemampuan berpikir kritis lebih 

tinggi dengan nilai rerata diperoleh eksperimen = 

82,35 > eksperimen = 54,91 artinya kemampuan 

berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan 

model pembelajaran Levels of Inquiry tahap 

Discovery Learning  lebih tinggi daripada siswa 

yang dibelajarkan secara konvensional. 
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PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar 

menggunakan model Levels of Inquiry tahap 

Discovery Learning lebih tinggi daripada siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

rata-rata nilai posttest kemampuan berpikir kritis 

siswa. Menurut Purwanto, dkk (2012) meningkatnya 

kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dikarenakan 

perubahan model pembelajaran yang mencakup 

kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis. 

Melalui pembelajaran dengan meng-

gunakan model levels of inquiry tahap discovery 

learning siswa ditingkatkan kemampuan proses 

intelektualnya, kemampuan proses sains, dan 

keaktifannya dalam proses pembelajaran. Menurut 

Wenning (2011a), menggunakan model pem-

belajaran Levels of Inquiry tahap Discovery 

Learning para siswa dapat mengembangkan konsep 

berdasarkan pengalaman (fokus pada keterlibatan 

siswa aktif untuk membangun pengetahuan). 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembe-

lajaran levels of inquiry tahap discovery learning 

dilatih pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran 

yang sistematis. Hal ini sesuai dengan  pendapat 

Wenning (2011a) yang menyatakan bahwa tahapan 

pembelajaran yang sistematis akan membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara 

mandiri daripada pembelajaran yang hanya 

mendengar dan membaca saja. 

Pengalaman langsung siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis IPA 

tercermin dalam kegiatan demonstrasi, eksperimen 

dan diskusi. Siswa berkemampuan lebih dapat 

membantu siswa lain saat demosntrasi atau diskusi 

kelompok (Wenning, 2006). Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Wayan dkk (2014) menunjukkan 

bahwa penerapan model discovery learning dalam 

IPA diduga dapat memberikan konstribusi terhadap 

masalah-masalah pembelajaran IPA yang dialami 

siswa, khususnya dalam peningkatan pemahaman 

konsep-konsep maupun pengembangan sikap 

ilmiah. Disampaikan juga oleh Mentari (2015) 

model pembelajaran discovery learning membuat 

siswa aktif untuk mencari sumber dan informasi baru 

untuk dipelajari sehingga hasil belajar siswa 

meningkat.  

Berbagai tahapan levels of inquiry secara 

sistematis dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi suhu, pemuaian dan 

kalor seharusnya berbasis penyelidikan. Kompetensi 

dasar yang dicapai oleh siswa yaitu mengajukan 

pertanyaan tentang fenomena yang disajikan, 

melaksanakan percobaan, mencatat dan menyajikan 

hasil penyelidikan, menyimpulkan, serta 

melaporkan hasil penyelidikan secara lisan maupun 

tertulis untuk menjawab bertanyaan (Kemendikbud, 

2013). Dalam pembelajaran berbasis 

penyelidikan/inkuiri siswa dapat menemukan sendiri 

konsep-konsep pembelajaran melalui demonstrasi 

guru atau siswa, untuk mengembangkan dan 

mengajukan pertanyaan penyelidik (Wenning, 

2005).  Melalui berbagai pengalaman, kemampuan 

berpikir kritis siswa akan semakin baik jika siswa 

tersebut dilatih untuk melakukan demonstrasi 

disertai dengan diskusi kelompok atau menuliskan 

hasilnya dapat lebih memberikan makna mendalam 

kepada siswa (Wenning, 2008). 

Kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran IPA khususnya materi suhu, pemuaian 

dan kalor tidak hanya dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang berpusat 

pada guru . Menurut Marlinda (2013) pendidikan 

sains tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan teori 

yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas 

kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dan 

sikap ilmiah dalam mempelajari gejala alam yang 

belum diterangkan. Level of inquiry tahap discovery 

learning merupakan model pembelajaran yang 

dalam fasenya mendorong siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dengan mencari tahu melalui 

suatu pengamatan dan percobaan. Hal tersebut 

sejalan dengan beberapa hal yang dilakukan dalam 

kemampuan berpikir kritis yaitu memudahkan suatu 

tindakan dan membuat serta mempertimbangkan 

nilai keputusan. Pada proses pembelajaran 

kemampuan berpikir kritis sangatlah penting karena 

dengan berpikir kritis siswa dapat meningkatkan 

kemahiran intelektualnya dan membantu dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapi, sehingga 

menciptakan pembelajaran yang bermakna. Setelah 

siswa menguasai konsep yang telah dipelajari, siswa 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

pada berbagai permasalahan pelajaran IPA yang 

ditemui pada saat pembelajaran maupun setelah 

pembelajaran (Budiman, 2011). 

Levels of Inquiry tahap Discovery Learning 

dapat membentuk kemampuan berpikir kritis. Pada 

tahap observation dalam Levels of Inquiry tahap 

Discovery Learning  memberikan kesempatan siswa 

untuk mengemukakan respon terhadap fenomena 

yang telah diamati. Siswa juga dapat memfokuskan 

pertanyaan-pertanyaan, sehingga siswa mempunyai 

motivasi untuk belajar tentang topik yang akan 

dipelajarinya. Dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, siswa dapat bertukar 

pendapat dengan temannya terkait dengan fenomena 

yang telah diamati. Pada fase manipulasi inilah 

siswa dapat menganalisis argumen untuk 

mendapatkan ide dan rencana pengumpulan data 

kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan 

jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan . 

Pada tahap manipulation dalam 

pembelajaran Levels of Inquiry tahap Discovery 

Learning, siswa dapat saling menganalisis argumen 

untuk mendapatkan ide dan rencana pengumpulan 

data kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan 

jawaban dari pertanyaan yang telah mereka ajukan. 

Setelah itu siswa membentuk kelompok secara 

heterogen untuk berdiskusi, siswa yang 
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berkemampuan tinggi dijadikan ketua kelompok. 

Siswa berdiskusi untuk membuat prediksi dan 

merencanakan hal apa yang harus dilakukan. Diskusi 

mendorong siswa menerapkan konsep-konsep IPA 

dan meminimalkan tingkat miskonsepsi (Setyadi, 

2012). Pada tahap ini siswa mengumpul-kan 

informasi berdasarkan demonstrasi dan meng-

embangkan strategi berpikir kritis. 

Tahap selanjutnya adalah generalization. 

Setelah melakukan demonstrasi dan tanya jawab 

siswa membentuk kelompok, dilanjutkan dengan 

melakukan percobaan sesuai dengan materi yang 

telah diajarkan. Setelah melakukan percobaan siswa 

mengolah dan menganalisis data hasil percobaan 

serta mengkonversikan hasil percobaan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKS yang 

sudah disediakan. 

Tahap selanjutnya adalah verification. Pada 

tahap verification, siswa menyampaikan 

penyelesaian alternatif dengan presentasi di depan 

kelas, memikirkan ulang dan menguji penyelesaiaan. 

Pada tahap verification siswa memberikan 

penjelasan yang logis dari fenomena yang dibahas 

(Wenning, 2011). Hal tersebut dapat bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu IPA yakni konsep IPA 

perlu dikomunikasikan dari satu orang ke orang lain 

(Hedge & Mera, 2012). 

Pada tahap application, siswa memberikan 

solusi ulang. Siswa memberikan aplikasi terkait 

dengan konsep yang diberikan. Siswa mencari 

aplikasi atau contoh lain yang dapat diterapkan pada 

konsep baru yang masih berkaitan dengan konsep 

yang dibahas (Wenning, 2011). Pembelajaran 

dengan Levels of Inquiry tahap Discovery Learning 

berpusat pada siswa. 

Menurut Johnson (2007) menyatakan 

bahwa pembelajaran Discovery Learning yang 

dilaksanakan siswa dalam proses pembelajaran 

diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau 

prinsip dan guru mendorong siswa untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip 

untuk diri mereka sendiri. Hasil penelitian oleh 

Wenning (2011a),memaparkan bahwa model 

pembelajaran levels of inquiry cocok digunakan guru 

untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dalam 

membimbing siswa yang belajar IPA. Dengan 

demikian Levels of Inquiry tahap Discovery 

Learning dapat melatih kemampuan siswa dalam 

berpikir kritis IPA.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa, kemampuan 

berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan 

model Levels of Inquiry tahap Discovery Learning 

lebih tinggi daripada siswa yang belajar mengguna-

kan model pembelajaran konvensional. 

 

 

Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka model Levels 

of Inquiry tahap Discovery Learning dapat menjadi 

pilihan bagi para guru untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis IPA siswa. 
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Abstrak 

 

Penelitian tindakan kelas ini didasari oleh hasil refleksi awal terhadap proses dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran yang telah berlalu, dimana aktivitas belajar siswa kelas IX-E SMP 

Negeri 1 Beji  masih rendah. Sebagian besar siswa belum mencapai ketuntasan belajar. 

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran IPA sangat kurang. Melalui penerapan 

Learning Cycle 5E dalam pembelajaran IPA, siswa dikondisikan untuk secara aktif terlibat 

dalam setiap tahapan yang terdiri dari engagement, exploration, explanation, elaboration, 

dan evaluation.  Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap 

siklus meliputi kegiatan: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta 

refleksi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa selama penerapan pembelajaran Learning Cycle 5E aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 61% pada siklus pertama menjadi 75,2% pada siklus kedua. Demikian pula 

rata-rata ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari 38,1% pada siklus 

pertama menjadi 81,9% pada siklus kedua. 

 

Kata kunci: learning cycle 5E, aktivitas belajar, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan: 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”.  Maksudnya pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru 

untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, 

serta dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pembelajaran yang didukung 

dengan sumber belajar. 

Pada dasarnya kemajuan pendidikan 

salah satunya tergantung dari apa yang dilakukan 

guru dalam pembelajaran di kelas. Guru diharapkan 

lebih mampu mengembangkankan profesionalisme 

dalam membelajarkan siswa dalam fungsinya 

sebagai fasilitator pembelajaran. Guru yang 

profesional dituntut untuk memiliki persiapan dan 

penguasaan yang cukup memadai, baik dalam 

bidang keilmuan maupun dalam merancang program 

pembelajaran yang disajikan. 

Rendahnya mutu hasil belajar IPA siswa 

SMP Negeri 1 Beji dan kurangnya aktivitas belajar 

siswa dalam bidang pengetahuan alam disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain kurang serius,  

hanya mendengarkan penjelasan guru, malu 

bertanya, kurang berani menyatakan pendapat. 

Begitu penting aktivitas belajar siswa yang bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu 

diterapkan beberapa model belajar yang bisa 

meningkatkan hal tersebut. Menurut Dasna dan 

Fajaroh (2008) Learning Cycle merupakan suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa serta 

didasarkan pada pandangan kontruktivisme yaitu: 

(1) pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman 

siswa, (2) informasi baru yang dimiliki siswa berasal 

dari interpretasi individu, (3) orientasi pembelajaran 

adalah investigasi dan penemuan yang merupakan 

pemecahan masalah. Siklus belajar (Learning Cycle) 

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) 

yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan 

aktif (Dewi, 2015). Pada mulanya model ini terdiri 

dari tiga tahap, yaitu exploration, concep 

interduction dan concep aplication. Tiga tahap 

tersebut saat ini berkembang menjadi lima tahap 

yang terdiri atas engagement, exploration, 

explanation, elaboration serta evaluation. Learning 

Cycle dengan lima tahap ini dikenal dengan 

Learning Cycle 5E. 

Tahap engagement, pada tahap ini guru 

dapat membangkitkan minat dan keingintahuan 

siswa. Tahap explotation dan explanation 

merupakan tahap yang memungkinkan siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dan 

mengungkapkan kembali pengetahuan yang mereka 

dapatkan. Selain itu pada tahap tersebut 

memungkinkan siswa untuk beraktivitas di dalam 

individu maupun kelompok. Tahap elaboration 

adalah tahap dimana siswa dapat memecahkan 

masalah berdasarkan konsep yang telah dapatkan 

sebelumnya. Tahap yang terakhir adalah evaluation 

yaitu siswa dapat mengevaluasi pengetahuan yang 
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telah diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk  

meningkatkan keaktivan belajar siswa dengan 

menerapkan pembelajaran Learning Cycle 5E. 

Dengan meningkatkatnya keaktivan belajar siswa 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian 

adalah siswa kelas IX F SMP Negeri 1 Beji yang 

berjumlah 42 siswa. Penelitian ini mengacu pada 

model penelitian tindakan kelas spiral dari Kemmis 

dan Taggart. Menurut Kemmis dan Taggart, terdapat 

empat tahapan dalam setiap siklus penelitian 

tindakan kelas yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan ini 

disebut dengan satu siklus kegiatan pemecahan 

masalah. Apabila satu siklus belum menunjukkan 

tanda-tanda perubahan ke arah perbaikan 

(peningkatan mutu), kegiatan penelitiant dilanjutkan 

pada sikus kedua dan seterusnya. Siklus akan 

berakhir jika hasil penelitian yang diperoleh telah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi observasi, dokumentasi proses 

pembelajaran, dan hasil ulangan harian. Analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

yang terdiri atas paparan data, pembahasan, dan 

penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang 

digunakan antara lain: (1) ulangan harian untuk 

mengukur hasil belajar siswa; dan (2) lembar 

observasi proses pembelajaran untuk mengukur 

keaktivan belajar siswa. Data diperoleh dari 

observasi, dokumentasi proses pembelajaran, dan tes 

akhir siklus.Data pada setiap variabel dianalisis 

dengan cara kualitatif dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sebesar 80 dan ketuntasan klasikal 

sebesar 75%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Indikator keberhasilan pembelajaran siswa 

dapat ditentukan dari aktivitas belajar dan 

pemahaman konsep selama proses kegiatan belajar. 

Adanya aktivitas belajar secara penuh akan mampu 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan berpusat 

pada siswa. Learning cycle 5E merupakan strategi 

pembelajaran aktif (active learning) yang dalam 

pelaksanaannya menuntut siswa untuk terlibat aktif 

selama proses belajar mengajar. Dalam 

pembelajaran dengan learning cycle 5E siswa aktif 

bertanya, menjawab, mengemukakanpan, dan 

berdiskusi kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan menemukan konsep sendiri 

bersama kelompoknya.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam dua siklus, dengan menerapkan pembelajaran 

Learning Cycle 5E.  Pada siklus I terdiri dari dua 

pertemuan sedangkan pada siklus II hanya satu kali 

pertemuan. Pada siklus I pertemuan 1 membahas 

materi adaptasi dari makhluk hidup sedangkan pada 

pertemuan 2 membahas seleksi alam dan evolusi. 

Siklus II materi yang dibahas yaitu 

perkembangbiakan makhluk hidup. Disetiap siklus 

dilakukan tes untuk mengetahui hasilbelajar.  

Keterlaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan penerapan  pembelajaran Learning 

Cycle 5E antara siklus I dan siklus II terdapat 

perbedaan hasil. Paparan perbandingan keterlaksaan 

tindakan antara siklus I dan siklus II terdapat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data Keterlaksanan Pembelajaran  

Siswa 
Tahap 

Pembelajaran 

Siklus Peningkatan 

(%) I (%) II (%) 

Engagement 68,6 87,5 18,9 

Exploration 81,3 87,5 6,2 

Explanation 72,3 75 2,7 

Elaboration 68,8 87,5 18,7 

Evaluation 70,8 91,7 20,9 

Rata-rata 72,4 85,8 13,4 

 

Berdasarkan  tabel 1. tahap engagement  nilainya 

lebih rendah dari tahapan yang lain. Pada tahap ini 

guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa 

menarik minat belajar siswa sehingga siswa dapat 

termotivasi untuk tertarik pada pembelajaran yang 

akan dilakukan. Dari data di atas terlihat adanya 

peningkatan minat belajar siswa pada siklus I 

sebesar 68,6% menjadi 77,5% pada siklus II 

meskipun masih ada beberapa siswa yang pasif dan 

kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran. Pada 

tahap elaboration pada siklus I masih rendah, siswa 

masih banyak yang mengalami kesulitan dalam 

menerapkan konsep yang di dapatkan untuk 

memecahkan masalah yang baru, terjadi 

peningkatan pada siklus II sebesar 18,7%. Siswa 

lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, siswa dapat melakukan percobaan 

pada tahap exploration. Fajaroh dan Dasna (2008), 

menyatakan bahwa model pembelajaran Learning 

Cycle 5E ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengontruksi pengetahuan berdasarkan 

pengalaman sendiri melalui investigasi dan 

penemuan yang merupakan pemecahan masalah.  

Dengan demikian berdasarkan analisa data di atas 

terlihat bahwa dengan penerapan pembelajaran 

Learning Cycle 5E  terdapat peningkatan disetiap 

tahap. 

Tabel 2. Perbandingan Keterlaksanaan 

Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

 

 

Tabel 2 menunjukkan persentase keterlaksanaan 

pembelajaran guru pada siklus I sebesar 92,2% dan 

meningkat menjadi 100% pada siklus II. Persentase 

keterlaksanan pembelajaran siswa pada siklus I 

sebesar 72,4% dan meningkat menjadi 85,5% pada 

Keterlaks

anaan 

Pembelaja

ran 

Persentase  

Keterlaksa

naan 

Siklus I 

Persentase  

Keterlaksa

naan 

Siklus II 

Peningkatan 

(%) 

Guru 92,2 % 100% 7,8 

Siswa 72,4% 85,5% 13,1 
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siklus II. Peningkatan keterlaksanaan pembelajaran 

guru dari siklus I ke siklus II sebesar 7,8% dan pada 

siswa sebesar 13,1%. Meningkatnya semua indikator 

keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa 

penerapan membelajaran Learning Cycle 5E telah 

dilaksanakan dengan baik. 

 

Aktivitas Belajar Siswa 

Segala sesuatu dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non fisik merupakan 

suatu aktifitas (Mulyono, 2001), dalam penelitian ini 

adalah aktivitas belajar siswa. Pada siklus I penilaian 

pada aktivitas belajar siswa dilakukan secara 

kelompok oleh observer. Setelah dilakukan analisis 

data tentang aktivitas belajar siswa, maka hasil 

analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel.1 berikut: 

Tabel 3. Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Indikator 

Persentase 

Skor 

Aktivitas 

Siklus I 

Persentase 

Skor 

Aktivitas 

Siklus II 

Pening

katan 

(%) 

Kerjasama dalam 

kelompok 
65,9% 78,6% 12,7 

Bertanya 60,8% 72,2% 11,4 

Menjawab 

pertanyaan 
58% 75,4% 17,4 

Berpendapat 59,2% 74,6% 15,4 

Total Rata-rata 61% 75,2% 14,2 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil observasi dari aktivitas 

kerja sama dalam kelompok pada siklus I sebesar 

65,9% meningkat menjadi 78,6 % pada siklus II. 

Aktivitas bertanya pada siklus I sebesar 60,8% 

meningkat menjadi 72,2% pada siklus II. Aktivitas 

berpendapat pada siklus I sebesar 59,2% meningkat 

menjadi 74,6%.  

Dengan demikian penerapan pembelajaran Learning 

Cycle 5E dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Pada siklus I terutama terlihat pada aktivitas 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan berpendapat 

masih rendah. Penyebab dari rendahnya aktivitas 

tersebut karena siswa malu, ragu-ragu atau takut 

salah dan kurang percaya diri. Mereka lebih berani 

menjawab pertanyaan secara serempak. Pada siklus 

II terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa. Siswa lebih berani bertanya, menjawab 

pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. Hal 

ini disebabkan karena siswa dengan dukungan guru 

mulai mempunyai rasa percaya diri dan tidak malu-

malu dalam mengemukakan pendapat. Seperti 

pendapat dari Dimyati (2002) rasa percaya diri dapat 

timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan 

Dari seluruh indikator aktivitas belajar siswa terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 14,2%. 

Dengan demikian aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan pembelajaran Learning Cycle 5E 

semakin meningkat. Hal ini senada dengan pendapat 

Yuliani (2014) bahwa penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle  5E dalam proses 

belajar mengajar dapat meningkatkan aktivitas dan 

pemahaman konsep siswa. 

 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 

Data hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. Data Hasil Belajar Siswa 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa 

nilai ata-rata tes formatif pada siklus I sebesar 72,1 

meningkat menjadi 81,9 pada siklus II. pada siklus I 

hasil belajar siswa Kriteria Ketuntasan Minimal 

yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Beji. Hal ini 

disebabkan karena aktivitas belajar siswa kurang, 

sehingga mempengaruhi hasil belajar. Siswa enggan 

bertanya dan kurang memperhatikan saat guru 

memberikan penguatan pada materi yang dipelajari.  

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data pada 

siklus II terjadi peningkatan hasil belajar. Hal ini 

disebabkan aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan pada siklus II. Seperti yang sudah 

dijelaskan di atas aktivitas belajar mengalami 

peningakatan sebesar 14,2 % sehingga terjadi 

peningkatan pada hasil belajar.   Dengan demikian 

dapat dikatakan dengan menggunakan pembelajaran 

Learning Cycle 5E terjadi peningkatan pada hasil 

belajar siswa. Pada penelitian senada juga dikatakan 

penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dalam pembelajaran menjadikan siswa lebih mudah 

memahami suatu konsep sehingga hasil belajar 

siswa lebih baik (Arisanti, 2014). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang 

penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dapat disimpulkan bahwa; a). penerapan 

membelajaran Learning Cycle 5E telah dilaksanakan 

dengan baik di kelas IX F SMP Negeri 1 Beji, b) 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, c) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Saran  

Penerapan pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam proses 

pembelajaran pada kondisi yang sama dengan 

peneliti. 

Diharapkan pemilihan materi yang tepat dalam 

penerapkan pembelajaran Learning Cycle 5E, 

pengelolaan pembelajaran yang baik dan merancang 

rencana pembelajaran agar didapatkan hasil yang 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan Siklus I Silus II 

1 
Jumlah siswa peserta tes 

formatif 
42 42 

3 
Nilai rata-rata tes formatif  

siklus 
72,1 81,9 

5 
Persentase kertuntasan 

belajar 
38,1% 78,6% 
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DI SMP NEGERI 3 NGULING 
 

Tuti Ismaniyah, Munzil  

SMP Negeri 3 Nguling  
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Abstrak  

 

Sesuai Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses mengamanatkan bahwa 

tugas guru adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan 

menilai hasil belajar siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru IPA kadangkala 

harus menghadirkan benda konkret berupa model sebagai media pembelajaran jika tidak bisa 

membawa benda aslinya. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung selama ini, guru 

merasakan kurang maksimal. Hal ini tampak dari hasil belajar siswa setelah diadakan ulangan 

harian yang tuntas berkisar 50% hingga 60% secara klasikal. Hal tersebut di atas, 

dimungkinkan cara guru membelajarkan siswa yang monoton, kurangnya pengetahuan guru 

tentang model-model pembelajaran, media pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya 

penguatan dari guru setelah pembelajaran berakhir. Siswa di SMP Negeri 3 Nguling rata-rata 

memiliki kemampuan mengingat sangat kurang sehingga harus berulang-ulang supaya dapat 

menghafal dan melekat dengan tahan lama dalam ingatannya. Supaya hasil belajar siswa 

meningkat, maka diperlukan suatu cara pembelajaran yang efektif dan efesien yaitu model 

pembelajaran learning cycle lima fase (siklus belajar 5E) yang  merupakan model yang 

berpusat pada siswa (student centered). Hasil belajar siswa aspek kognitif pada siklus 1 

63,3%, siklus 2 36,7 %, dan siklus 381,25%.  

 

Kata kunci : Kemampuan daya ingat, Learning Cycle 5E, Sistem Gerak pada Manusia 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran 

yang langsung berhubungan dengan alam dan benda 

konkret. Dalam pembelajarannya IPA merupakan 

suatu proses yang menghasilkan produk baik itu 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), 

dan sikap (afektif). Sesuai Permendiknas nomor 41 

tahun 2007 tentang standar proses mengamanatkan 

bahwa tugas guru adalah menyiapkan perangkat 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan 

menilai hasil belajar siswa. Dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas seorang guru IPA kadangkala 

harus menghadirkan suatu benda konkret berupa 

model sebagai media pembelajaran jika tidak bisa 

membawa benda aslinya supaya siswa tidak hanya 

tahu dari gambar/charta yang satu dimensi atau 

secara abstrak yang di dapat dari ceramah seorang 

guru. Hal ini akan sangat membantu siswa mengenal 

benda tersebut. Benda-benda tersebut biasanya 

berupa organ tubuh manusia yang tidak mungkin 

akan membawa organ aslinya.  

Dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan model organ tersebut diharapkan 

siswa dapat mengenal nama bagian-bagian organ 

tersebut beserta fungsinya.  Perolehan pengetahuan 

siswa seperti yang digambarkan Edgar Dale 

menunjukkan bahwa pengetahuan akan semakin 

abstrak apabila hanya disampaikan melalui bahasa 

verbal. Hal ini memungkinkan terjadinya 

verbalisme, artinya siswa hanya mengetahui tentang  

kata tanpa memahami dan megnerti makna yang 

terkandung dalam kata tersebut. Hal semcam ini 

dapat menimbulkan kesalahan persepsi siswa. Oleh 

sebab itu sebaiknya diusahakan agar pengalaman 

siswa menjadi lebih konkret, pesan yang ingin 

disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran 

dan tujuan yang ingin dicapai, dilakukan melalui 

kegiatan yang dapat mendekatkan siswa dengan 

kondisi yang sebenarnya.   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

secara etimologis belajar memiliki arti “berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu”. Dalam hal ini 

pengertian belajar adalah sebuah kegiatan untuk 

mencapai kepandaian atu ilmu, di sini, usaha untuk 

mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum 

dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat 

melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu 

(Fudyartanto, 2002) dalam Baharudin dan Esa Nur 

Wahyuni. 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan 

seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam 

dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau 

pengalaman-pengalaman. Perubahan bagi seseorang 

dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan yang akan membantu dalam 

memecahkan permasalahan hidup.  
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Menurut Baharudin dan Esa Nur Wahyuni 

(2007:15) siswa dikatakan belajar dapat dilihat dari 

beberapa indikator, yaitu : (a) Belajar ditandai 

dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior), yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi 

terampil, (b) perubahan perilaku relative permanent, 

bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena 

belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 

berubah-rubah. Tetapi, perubahan tingkah laku 

tersebut tidak akan terpancang seumur hidup, (c) 

perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat 

diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, 

perubahan perilaku tersebut bersifat potensial, (d) 

Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau 

pengalaman, dan (e) pengalaman atau latihan itu 

dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau 

dorongan untuk mengubah tingkah laku.  

Menurut Wina Sanjaya (2006:130), belajar 

bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. 

Belajar adalah berbuat, memperoleh pengalaman 

tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan. 

Sedangkan menurut Trianto (2009:9) bahwa belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku karena 

adanya suatu pengalaman. Perubahan tingkah laku 

tersebur dapat perubahan keterampilan, kebiasaan, 

sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. 

Adapaun pengalaman dalam proses belajar ialah 

bentuk interaksi antara individu dengan lingkungan.  

Dari beberapa pendapat para ahli tentang 

pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotor 

Unsur terpenting dalam mengajar adalah 

merangsang serta mengarahkan siswa belajar. 

Mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekadar 

menolong para siswa untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, sikap, serta ide dan 

apresiasi yang menjurus kepada perubahan tingkah 

laku dan pertumbuhan siswa (Subiyanto, 1988:30) 

dalam Trianto.  Cara mengajar guru yang baik 

merupakan kunci dan prasarat bagi siswa untuk 

dapat belajar dengan baik. Salah satu tolok ukur 

bahwa siswa telah belajar dengan baik ialah jika 

siswa itu dapat mempelajari apa yang seharusnya 

dipelajari, sehingga indikator hasil belajar yang 

diinginkan dapat dicapai oleh siswa.  

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan 

manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnyaa 

dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat 

diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan 

antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran 

hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran 

merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan 

peserta didik, di mana antara keduanya terjadi 

komunikasi (transfer) yang intens dan terarah 

menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya sesuai pendapat Bettencourt (1985) 

dalam Wina Sanjaya, mengajar dalam pembelajaran 

berpikir adalah berpartisipasi dengan siswa dalam 

membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari 

kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan 

justifikasi.  

Di kelas VIII D SMP Negeri 3 Nguling 

dengan jumlah siswa 27 siswa, kegiatan belajar 

mengajar guru dirasakan kurang maksimal. Hal ini 

tampak dari hasil belajar siswa setelah diadakan 

ulangan harian yang tuntas berkisar 50% hingga 

60% secara klasikal dengan KKM secara individu 

sebesar 72. Sedangkan  ketuntasan belajar secara 

klasikal ditetapkan secara nasional 75 %. Siswa di 

SMP Negeri 3 Nguling rata-rata memiliki 

kemampuan yang kurang jika dilihat dari hasil tes 

masuk SMP. Siswa-siswa memiliki kemampuan 

mengingat sangat kurang sehingga harus berulang-

ulang supaya dapat menghafal dan melekat dengan 

tahan lama dalam ingatannya.  

Hasil belajar yang demikian, dimungkinkan 

cara guru membelajarkan siswa yang monoton, 

kurangnya pengetahuan guru tentang model-model 

pembelajaran, jumlah media pembelajaran yang 

kurang, dan kurangnya penguatan dari guru setelah 

pembelajaran berakhir. Guru melaksanakan 

pembelajaran yang konstruktif tetapi kurang intensif 

memberikan bimbingan dan penguatan kepada 

siswa.  

Supaya hasil belajar siswa dapat meningkat, 

maka diperlukan suatu cara pembelajaran yang 

efektif dan efesien. Salah satu model pembelajaran 

tersebut model siklus belajar (learning cycle). 

Digunakannya model siklus belajar (learning cyle) 

karena merupakan model yang berpusat pada siswa 

(student centered) dan memiliki rangkaian tahap-

tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

dengan jalan berperanan aktif.  

Model LC 5E ini memiliki tingkat 

keberhasilan yang tinggi yang diyakini oleh penulis 

akan meningkatkan kemampuan daya ingat  siswa 

sehingga hasil belajar siswa akan meningkat sesuai 

standart minimal 75% secara klasikal dan mencapai 

KKM secara individu. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian yang dilaksanakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari 3 siklus 

dengan 4 pertemuan  dan masing-masing pertemuan 

dua jam pelajaran (2 x 40 menit). Model yang 

digunakan Learning Cycle  lima fase (LC 5E)  

meliputi Engagment (Pembangkitan Minat), 
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Exploration (Eksplorasi), Explanation (Penjelasan), 

Elaboration (Elaborasi), dan Evaluation (Evaluasi).  

Tempat penelitian dilaksanakan di SMP 

Negeri 3 Nguling tahun pelajaran 2016/2017 dan 

dilaksanakan di kelas VIII C dengan jumlah siswa 32 

yang dilaksanakan pada saat pembelajaran dengan 

materi Sistem Gerak Pada Manusia. Pelaksanaan 

dilakukan mulai tanggal 08 Agustus hingga 10 

September 2016. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi observasi, dokumentasi proses 

pembelajaran, dan hasil ulangan harian. Analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

yang terdiri atas paparan data, pembahasan, dan 

penarikan kesimpulan. 

Instrumen penelitian yang digunakan antara 

lain : (1) hasil tes tiap akhir siklus untuk mengukur 

hasil belajar siswa, dan (2) lembar observasi proses 

pembelajaran untuk mengukur keaktifan siswa 

belajar  sebagai data pendukung. Data diperoleh dari 

observasi, dokumenasi proses pembelajaran, dan tes 

akhir siklus. Data pada setiap variabel dianalisis 

dengan cara kualitatif dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sebesar 72 dan Ketuntasan Klasikal 

sebesar 75%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 SIKLUS 1 

Sebelum guru memulai pembelajaran, siswa 

diminta untuk menghadap ke depan semua (siswa 

telah duduk berkelompok) agar memperhatikan apa 

yang akan dilakukan guru. Pada kegiatan apersepsi  

guru mengajukan pertanyaan “mengapa kita bisa 

bergerak?. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menjawab dan siswa yang ditunjuk menjawab 

“makan”. Kemudian guru mengajukan pertanyaan 

lagi “apa saja yang menyebabkan kita bergerak? 

Siswa mengacungkan tangan dan guru menunjuk 

salah satu siswa, dan siswa menjawab “tulang”, 

kemudian guru menunjuk siswa lain dan menjawab 

“urat (dalam bahasa madura)”.  

Dalam jawaban ini guru menjelaskan bahwa 

urat tersebut sebenarnya adalah pembuluh darah. 

Guru menunjuk siswa lain  untuk menjawab dan 

jawabannya “daging”, dalam hal inipun guru 

menjelaskan bahwa daging adalah bahasa sehari-hari 

dan sebenarnya kata yang tepat  adalah otot. 

Kemudian guru meminta siswa untuk menjawab lagi 

dan ternyata tidak ada yang memberi jawaban, 

sehingga guru memberi jawaban “sendi”. Jawaban 

yang diharapakan dalam apersepsi ini adalah tulang, 

otot dan sendi.  

Dalam kegiatan apersepsi, siswa tampak 

fokus dengan apa yang ditanyakan guru. Siswa 

banyak yang mengacungkan tangan artinya siswa 

antusias dan mengerti dengan apa yang ditanyakan 

guru. Namun ada siswa yang takut menjawab karena 

takut salah, ada juga yang tidak mengacung artinya 

siswa tidak punya  jawaban. Dalam kegiatan 

pendahuluan ini, siswa siap melaksanakan 

pembelajaran.  

Setelah tanya jawab guru menuliskan tujuan 

pembelajaran supaya siswa memahami apa yang 

menjadi fokus pembelajaran. Pada saat guru 

menuliskan tujuan pembelajaran, siswa ada yang 

memperhatikan dengan cermat, ada yang berbicara 

dengan temannya. Setelah menuliskan pembelajaran 

dan menjelaskan kembali kepada siswa, guru 

melanjutkan pada kegiatan inti.  

Dalam kegiatan inti, siswa menerima gambar 

rangka manusia dengan nama-nama tulangnya dan 

masing-masing siswa mendapatkan 1 lembar, 

kemudian guru meminta siswa mengamati model 

rangka manusia yang diletakkan di depan dan 

mencocokkan dengan gambar rangka manusia yang 

diterimanya. Tetapi tidak ada siswa yang mengamati 

rangka di depan, siswa lebih nyaman mengamati 

gambar sambil sesekali melihat model rangka dari 

kejauhan.  

Kegiatan berikutnya setiap kelompok diberi 

lembar kegiatan siswa (LKS) dengan judul tulang 

penyusun tubuh manusia dan guru meminta siswa 

membaca dan menjawab LKS bahan diskusi A saja 

tentang jenis tulang penyusun tubuh manusia dengan 

tujuan supaya siswa dapat mengerti terlebih dahulu 

sebelum melanjutkan pada materi berikutnya. Dalam 

kegiatan A yang pertama,  siswa diminta untuk 

melakukan gerakan memegang, meraba bagian 

kepala, sesuai perintah dalam LKS untuk 

mendapatkan jawaban bahwa ada tulang yang dapat 

dibengkokkan yaitu telinga dan tulang hidung 

bagian depan.  

Dalam memahami perintah ini, banyak siswa 

yang bingung tidak mengerti apa jenis tulang dan 

sifat tulang untuk menjawab tabel 1 tentang jenis 

tulang penyusun tubuh manusia. Dalam keadaan 

begitu guru membimbing setiap kelompok untuk 

melakukan gerakan yang diminta dalam LKS hingga 

siswa paham. Kelompok lain yang didekatnya ikut 

mendengarkan sehingga guru tidak perlu lagi 

menjelaskan kepada kelompok tersebut, hanya 

melihat hasil diskusi dalam tabel saja dan ternyata 

dapat menjawab dengan benar. Setelah itu, perintah 

berikutnya siswa diminta memegang lengan bawah 

dan membengkokkan.  

Untuk kegiatan ini semua siswa tidak merasa 

kesulitan dan dapat mengisi tabel dengan benar, 

hanya ada beberapa siswa yang bertanya  bahwa 

lengan yang dipegangnya adalah lengan bawah, dan 

guru memberi jawaban “ya” dengan memberi 

penguatan dengan memegang lengan bawahnya. 

Setelah memastikan siswa dapat mengisi tabel, maka 

guru menunjuk dua siswa dari kelompok yang 

berbeda untuk menuliskan hasil diskusi 

kelompoknya di papan tulis secara bergantian. Siswa 

yang ditunjuk adalah siswa yang kemampuannya 

kurang dan dari kelompok yang jawabannya kurang 

benar tetapi selesai mengerjakan. Hal ini 

dimaksudkan supaya terjadi diskusi antar kelompok 

dengan baik.  
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Kemudian dilanjutkan diskusi kelas tentang 

apa yang telah ditulis dalam tabel. Dalam diskusi ini 

guru membimbing untuk mendapatkan jawaban 

yang tepat. Untuk soal tentang zat penyusun tulang 

keras dan tulang lunak, siswa diminta membuka 

buku siswa halaman 27 dan membaca tentang 

macam-macam tulang untuk mendapatkan 

jawabannya. Setelah itu guru menunjuk satu siswa 

untuk menuliskan jawabannya di papan tulis dan 

guru memberi klarifikasi benar atau salah. Setelah 

benar, siswa yang jawabannya salah atau kurang 

tepat diminta untuk membetulkan. 

Kegiatan berikutnya siswa diminta 

mengerjakan bahan diskusi B mengenai bentuk 

tulang. Guru meminta siswa mengamati, meraba 

model rangka yang ada di depan agar lebih 

memahami dan dapat mengisi tabel 2 tentang bentuk 

tulang keras. Siswa mengamati gambar saja dalam 

menjawab tabel 2 tentang bentuk tulang panjang dan 

pendek, tetapi kemudian siswa tampak kebingungan 

untuk menajwab bentuk tulang pipih. Untuk itu guru 

meminta siswa maju untuk memegang dan meraba 

rangka yang ada di depan agar bisa mengerti mana 

yang dimaksud tulang pipih dan ternyata siswa 

menjadi paham dan dapat mengisi tabel 2. Guru 

memastikan bahwa siswa dapat mengisi tabel 2,  

kemudian menunjuk tiga orang siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi di papan tulis secara 

bergantian. Siswa yang ditunjuk adalah siswa yang 

belum ditunjuk pada tabel 1 dari kelompok yang 

sudah memperoleh jawabannya. Kegiatan 

dilanjutkan diskusi kelas untuk memperoleh 

jawaban yang benar.  

Dalam diskusi kelas ini guru memberi 

kesempatan kepada seluruh kelompok untuk 

menanggapi dan memberikan pendapatnya yang 

mungkin ada perbedaan. Jawaban yang berbeda 

adalah tulang belakang termasuk tulang panjang 

padahal seharusnya tulang belakang termasuk tulang 

pendek. Dalam diskusi ini guru memberi penguatan 

dengan menunjuk tulang dan mengucapkan nama 

tulang tersebut. Setelah diskusi kelas berakhir dan 

jawaban yang benar telah dipreroleh, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk membetulkan 

jawaban yang salah dan melanjutkan pada bahan 

diskusi C tentang fungsi rangka.  

Untuk menjawab fungsi rangka, siswa 

tampak kesulitan. Setelah melihat siswa kesulitan 

menjawab, maka untuk mendapatkan jawabannya, 

guru langsung membimbing siswa. Guru memberi 

penjelasan sedikit dan mengarahkan ke jawaban 

yang diharapkan lalu mendengarkan jawaban siswa. 

Dari jawaban-jawaban siswa, diambil jawaban yang 

benar kemudian guru menuliskan jawaban siswa di 

papan tulis sampai mendapatkan tiga fungsi rangka 

yang mudah dipahami. Untuk fungsi rangka yang 

lain guru meminta siswa membaca buku siswa atau 

buku referensi lain.  

Setelah kegiatan inti selesai, guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada 

kesulitan atau ada yang belum mengerti. Ternyata 

tidak ada siswa yang bertanya sehingga guru 

melanjutkan dengan memberikan evaluasi berupa 

soal pos tes. Soal pos tes berupa uraian dan 

dikerjakan secara mandiri selama 15 menit. Bentuk 

soal uraian dimaksudkan untuk menguji daya ingat 

siswa sehingga akan tampak hasilnya. Jawaban 

siswa tidak dikoreksi bersama karena waktu telah 

berakhir.  

Tabel 1. Ketuntasan Rata-Rata Kelas 

Ketuntasan 
Jumlah 

siswa 
% 

Rata-rata 

Kelas 
Tuntas  19 63,3 

78 
Tidak tuntas  11 36,7 

 

Nilai rata-rata kelas diperoleh 78, termasuk 

dalam katagori baik. Ditinjau dari hasil 

pembelajaran tampak siswa yang tuntas 19 siswa dan 

siswa yang tidak tuntas 11 orang dari 30 siswa. 

Siswa yang tuntas secara klasikal mencapai 63 %. 

Jumlah sisiwa yang seharusnya 32 siswa, tetapi 2 

orang siswa tidak masuk karena sakit.  

Berdasarkan hasil pembelajaran siswa masih 

banyak tampak yang bingung dalam memahami 

langkah kerja di LKS. Untuk itu guru harus lebih 

intensif dalam membimbing siswa hingga siswa 

menjadi paham dan dapat menjawab LKS dengan 

benar.  

Siswa tampak aktif tetapi guru harus tetap 

membimbing terus menerus agar siswa lebih paham. 

Ada 4 siswa yang tampak pasif yang ditunjukkan 

dengan tidak mau atau malas ikut terlibat dalam 

kelompok, diam saja, dan melamun.  Untuk itu guru 

dalam kegiatan pembelajaran berikutnya harus lebih 

memperhatikan keempat siswa tersebut.  

 

SIKLUS II 

Pada kegiatan pendahuluan, pada saat 

apersepsi guru mengingatkan kembali materi 

tentang tulang penyusun tubuh manusia dengan 

mengajukan pertanyaan “apa nama tulangnya dan 

bentuknya apa”  dengan menunjuk tulang lengan 

atas pada model rangka kemudian menunjuk siswa 

dan siswa yang ditunjuk menjawab pertanyaan 

dengan benar. Kemudian guru menunjuk tulang 

rusuk dan mengajukan pertanyaan “apa nama 

tulangnya dan bentuknya apa”. Guru menunjuk 

siswa dan menjawab dengan jawabannya “tulang 

rusuk dengan bentuk pendek”. Jawaban tersebut 

tidak benar untuk bentuknya (yang benar pipih). 

Dari jawaban itu, guru bertanya kepada siswa lain 

untuk memperoleh jawaban yang diharapkan. Siswa 

yang ditunjuk menjawab “tulang rusuk bentuknya 

pipih”. Dari dua jawaban tersebut guru meminta 

siswa lain untuk memilih jawaban mana yang benar, 

dan siswa yang ditunjuk menjawab “bentuk tulang 

rusuk pipih” (jawaban benar telah diperoleh). 

Pertanyaan berikutnya guru memegang tulang jari 

dan bertanya “apa nama tulangnya dan bentuknya 

apa”. Siswa yang ditunjuk langsung menjawab 

“tulang jari dan bentuknya pendek”, dan guru telah 

memperoleh jawaban yang benar. Kemudian guru 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

122 

 

menunjuk tulang pergelangan tangan dan 

menanyaka dengan pertanyaan yang sama, dan 

ternyata siswa menjawab dengan benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa materi yang lalu dapat diserap 

dengan baik oleh siswa.  

Dalam kegiatan apersepsi ini, tampak siswa 

antusias ditunjukkan dengan banyaknya yang 

mengacungkan tangan dan siswa tampak sangat siap 

karena mereka bisa menjawab benar. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa mengerti tentang 

pelajaran yang lalu.  

Kemudian guru memegang model tulang 

lengan atas dan lengan bawah, lalu menunjukkan 

kepada siswa dan mengajukan pertanyaan “ini 

tulang apa? Dan siswa menjawab dengan benar, 

yaitu tulang lengan atas dan tulang lengan bawah 

(tulang hasta dan tulang pengumpil). Guru 

menunjukkan bagian yang menghubungkan lengan 

atas dan lengan bawah dengan mengatakan “inilah 

persendian”. Guru meminta siswa menjawab 

pertanyaan “apakah sendi itu?. Siswa tampak 

kesulitan mengungkapkan dengan kalimatnya 

sendiri, melihat hal itu guru membimbing siswa 

dengan cara memegang tulang lengan atas dan 

bawah, “kedua lengan ini bagaimana” 

“bersambung” artinya berhubungan. Lalu guru 

membantu dengan kalimat “hubungan” dan meminta 

siswa melanjutkan kalimat tersebut.  Kalimat siswa 

“hubungan tulang-tulang”, pertanyaan dilanjutkan  

“berapa tulang? dan siswa menjawab “tiga tulang.”  

guru melanjutkan dengan pertanyaan “apakah 

semuanya tiga tulang?, siswa hanya diam. Guru 

menunjukkan tulang tengkorak dan mengarahkan 

bahwa tulang yang berhubungan tidak hanya tiga. 

Kemudian guru menuntun untuk memperoleh 

jawaban tentang sendi yang benar “sendi adalah 

hubungan antara satu atau dua tulang dengan tulang 

yang lain”.  Setelah memperoleh jawaban yang 

benar guru menuliskan topik pembelajaran dan 

tujuan pembelajaran di papan tulis.  

Pada saat apersepsi ini siswa tampak 

menyimak dengan serius, dan banyak siswa yang 

mengacungkan tangan dan mereka tampak semangat 

mendengarkan pertanyaan guru.  

Pada saat guru menuliskan tujuan 

pembelajaran ada siswa yang menyimak, ada yang 

ngantuk. Tujuan pembelajaran ini ditulis supaya 

siswa mengerti materi apa yang dipelajarinya. 

Kegiatan berikutnya masuk pada kegiatan inti.  

Dalam kegiatan inti ini, guru membagikan 

lembar kegiatan siswa (LKS) dengan judul 

persendian kepada setiap siswa, dan meminta siswa 

membaca dan mengerjakan kegiatan I. Guru  

memantau dengan berkeliling pada setiap kelompok 

dan meminta siswa melakukan gerakan-gerakan 

seperti yang diminta dalam LKS. Untuk melakukan 

gerakan yang pertama dengan memegang bagian 

kepala, sebagian besar siswa tampak kesulitan. 

Untuk itu guru membimbing dengan meminta salah 

satu siswa dalam kelompok tersebut melakukan 

gerakan memegang kepala, menekan tulang 

tengkorak dan menggerakkan-gerakkan tulang 

tengkorak, kemudian guru bertanya “bagaimana 

menurutmu?” sambil meminta siswa membaca 

pertanyaan dalam LKS, dan ternyata siswa dapat 

menjawab “tidak dapat bergerak”. Setelah itu guru 

melanjutkan ke kelompok lain dan melakukan hal 

yang sama, dan ternyata siswa mengerti dengan 

jawaban yang benar. Pada saat guru ke salah satu 

kelompok dan membimbingnya, kelompok yang ada 

di dekatnya ikut mendengarkan sehingga guru tidak 

perlu keliling untuk setiap kelompok. Pada saat ini 

kelompok Misbahul Munir dipindah tempatnya 

supaya lebih fokus dan aktif karena pada 

pembelajaran yang lalu pasif dan Misbahul Munir 

tampak ngantuk dan malas. Kemudian guru meminta 

siswa melanjutkan pada gerakan-gerakan 

berikutnya. Untuk soal ini siswa tidak mendapatkan 

kesulitan dan pada saat siswa melakukan diskusi,  

guru menulis tabel 1 tentang macam-macam sendi di 

papan tulis. Dalam mengisi tabel guru terus menerus 

memberikan bimbingan kepada setiap kelompok, 

kemudian guru memastikan siswa dapat menjawab 

tabel 1. Setelah itu guru menunjuk tiga orang siswa 

untuk mengisi tabel di papan tulis secara bergantian. 

Siswa yang ditunjuk adalah siswa yang tidak aktif 

dan yang belum ditunjuk pada saat pembelajaran 

yang lalu. dan dilanjutkan diskusi kelas untuk 

memperoleh jawaban yang benar. Guru membaca 

dan mengoreksi jawaban siswa sambil meminta 

seluruh kelompok untuk ikut mengoreksi dan 

menanggapi jawaban tersebut. Agar siswa lebih 

paham, dalam mendiskusikan jawaban tersebut guru 

meminta salah satu siswa melakukan gerakan-

gerakan kembali. Selesai diskusi kelas guru meminta 

siswa untuk membetulkan jawaban yang salah.  

Selesai kegiatan I guru meminta siswa 

mengerjakan kegiatan II tentang macam-macam 

sendi gerak.  Pada saat siswa berdiskusi, guru 

menuliskan tabel tentang macam-macam sendi gerak 

di papan tulis kemudian berkeliling memantau setiap 

kelompok dan memberi bimbingan agar dapat 

menjawab tabel 2. Dalam berkeliling ini meminta 

salah satu siswa dalam kelompok melakukan 

gerakan-gerakan dan siswa yang lain 

memperhatikan dan menuliskan hasilnya dalam 

tabel di LKS. Ada kelompok yang melakukan 

sendiri-sendiri anggota-anggotnaya sambil 

berdiskusi, ada kelompok yang meminta satu siswa 

melakukan gerakan dan yang lain memperhatikan 

serta menuliskan hasilnya. Ada kelompok yang 

kesulitan menjawab sendi engsel yang lain, maka 

guru meminta siswa tersebut memperagakan 

gerakan tubuhnya dan ternyata dapat menjawab 

dengan benar.   Dalam kegiatan diskusi ini, 4 siswa 

yang tidak aktif pada pembelajaran yang lalu selalu 

diperhatikan dan diminta untuk melakukan gerakan-

gerakan tersebut dengan tujuan supaya menjadi 

aktif. Guru memastikan setiap kelompok dapat 

menjawab, kemudian menunjuk 6 siswa untuk 

menuliskan hasil diskusi kelompoknya pada tabel 

yang ada di papan tulis secara bergantian. Dan 4 
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siswa yang tidak aktif ditambah siswa yang belum 

ditunjuk pada pembelajaran yang lalu diminta 

menuliskan jawaban kelompoknya di papan tulis 

secara bergantian.  

Guru membimbing diskusi kelas dengan 

meminta siswa mencermati dan menanggapi 

jawaban yang ditulis pada tabel di papan tulis. 

Dalam membimbing diskusi ini, salah satu siswa 

diminta maju dan memperagakan kembali gerakan-

gerakan sesuai nomor soal dengan tujuan supaya 

lebih memahami dan menambah daya ingat. Selesai 

diskusi kelas guru memberi kesempatan untuk 

membetulkan jawaban yang salah atau kurang tepat 

dan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. Tidak ada siswa yang bertanya sehingga 

guru melanjutkan pada kegiatan penutup.  Guru 

meminta siswa menutup semua buku IPA, dan 

mengumpulkan LKS. Guru menghapus jawaban-

jawaban yang ada di papan tulis.  

Kegiatan berikutnya adalah kegiatan penutup 

dengan memberi soal pos tes secara mandiri dengan 

waktu 10 menit. Selesai mengerjakan jawaban tidak 

dikoreksi bersama.  

Tabel 2. Ketuntasan Rata-Rata Kelas 

Ketuntasan 
Jumlah 

siswa 
% 

Rata-rata 

Kelas 

Tuntas 11 36,7 
66 

Tidak tuntas 19 63,3  

Nilai rata-rata kelas diperoleh 66, termasuk 

dalam katagori kurang. Ditinjau dari hasil 

pembelajaran tampak siswa yang tuntas 11 siswa dan 

siswa yang tidak tuntas 19 orang dari 30 siswa. 

Siswa yang tuntas secara klasikal mencapai 36,7% 

dan yang tidak tuntas 63,3 %. Jumlah siswa yang 

seharusnya 32 siswa, tetapi 2 orang siswa tidak 

masuk karena sakit. Dalam siklus II ini, nilai siswa 

rata-rata rendah. hal ini lebih disebabkan kurangnya 

penguatan dari guru yang berulang-ulang.  

Berdasarkan hasil pembelajaran Siswa 

tampak belum bisa membedakan mana yang sendi 

peluru, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Guru 

kurang memberikan media yang lebih konkrit untuk 

menunjukkan macam-macam sendi meskipun 

terdapat model rangka manusia dan siswa telah 

melakukan geakan-gerakan.  Dalam hal ini guru 

harus memberikann penguatan yang berulang-ulang  

 

SIKLUS III  

Pada kegiatan apersepsi, guru mengajukan 

pertanyaan “apa saja yang menyusun sistem gerak 

pada manusia?”. Siswa banyak yang mengacung dan 

guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab dan 

jawabannya “tulang”, siswa lain menjawab tanpa 

diminta dengan jawaban “sendi”, “otot”. Jawaban 

yang benar telah diberikan oleh siswa.   

Dalam kegiatan ini siswa tampak semangat 

ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang 

mengacungkan tangan dan tanpa ditunjuk telah 

menjawab pertanyaan guru. Dalam hal ini siswa 

telah mengerti dan ingat tentang apa yang telah 

dipelajari sebelumnya . Setelah melihat kondisi 

siswa siap melanjutkan pelajaran, guru menuliskan 

tujuan pembelajaran di papan tulis sesuai tujuan 

yang ada di LKS. Siswa tampak menyimak tujuan 

yang ditulis guru.  

Dalam kegiatan inti, pada awal pembelajaran 

guru memajang gambar dengan judul “otot tubuh 

manusia” di depan, kemudian guru meminta seluruh 

siswa mencermati gambar tersebut. Selang 5 menit 

guru membagikan lembar kegiatan siswa dengan 

judul macam-macam otot manusia dan meminta 

siswa membacanya dan mengerjakan. Setiap siswa 

diberi satu LKS namun tetap diminta berdiskusi 

dengan anggota kelompoknya. Soal dalam LKS 

yang dikerjakan pertama kali adalah tentang otot 

lurik/otot rangka.   

Guru memantau siswa dengan melihat hasil 

kerjanya dan ternyata banyak siswa yang belum 

dapat menjawab dengan benar akan tetapi guru tetap 

menunjuk salah satu siswa dari kelompok yang telah 

mendapatkan banyak jawaban meskipun salah. Hal 

ini dimaksudkan agar terjadi diskusi dan 

pembelajaran yang baik sehingga siswa tahu tentang 

kesalahan dan ketidak mengertiannya. Setelah 

ditulis di papan tulis, maka dilanjutkan dengan 

diskusi kelas.  

Dalam hal ini guru membahas bahwa gambar 

yang ada untuk otot lurik yang diperhatikan hanya 

satu sel saja dan gambar tersebut hanyalah potongan 

sedangkan aslinya adalah panjang. Dari penjelasan 

ini, salah satu siswa nyeletuk dengan menjawab 

bahwa bentuk otot lurik adalah panjang dan jawaban 

tersebut benar. Kemudian guru melanjutkan 

membahas letak inti sel dan siswa masih belum 

paham, untuk itu guru menjelaskan dengan spidol 

whiteboard yang dijadikan seolah-olah adalah satu 

sel otot lurik dan menjelaskan dengan membolak 

balik posisi spidol tersebut.  

Dengan penjelasan yang demikian siswa 

mengerti bahwa letak inti selnya di tepi dan jumlah 

inti dijawab “tak terhingga”, ada yang menjawab 

“banyak”. Guru menyimpulkan kata tak terhingga 

sama dengan banyak , siswapun mengerti dengan 

membetulkan jawaban yang salah. Guru juga 

membetulkan jawaban di papan tulis dari yang salah 

menjadi benar. Untuk sifat kerja, siswa dapat 

menjawab soal yang mengarah ke sifat kerja tetapi 

tidak mengisikan ke bagian yang dimaksud dalam 

tabel. Untuk itu guru mengarahkan dari apa yang 

siswa jawab “dapat dirasakan” dan “akan capek” 

sehingga diperoleh jawaban “mudah lelah, disadari”. 

Soal terdapat di organ mana, seluruh siswa dapat 

menjawab dengan benar karena gambarnya sangat 

jelas, Cuma guru menambahkan selain tangan, organ 

apa lagi? Dan jawabannya “kaki, paha”, dan guru 

menuliskan jawaban siswa di tabel di papan tulis. 

Siswa membetulan jawaban yang salah menjadi 

benar sesuai di papan tulis.  

Kemudian siswa diminta menjawab soal 

tentang otot polos. Dalam hal ini guru mendapatkan 

siswa kebingunan dalam menjawab letak inti otot 

polos. Lalu guru mendatangai siswa dan 
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menjelaskan dengan menunjukkan satu sel otot 

polos dengan menghitamkan satu sel otot polos pada 

LKS. Untuk inipun guru menjelaskan menggunakan 

gambar mana yang dimaksud satu sel otot polos. 

Kemudian guru menunjuk salah satu siswa dalam 

kelompok lain yang belum ditunjuk untuk 

menuliskan hasil diskusinya di papan tulis.  

Kelompok yang ditunjuk merupakan kelompok yang 

telah banyak mendapatkan jawaban meskipun ada 

yang salah terutama tentang bentuk otot polos. 

Selesai ditulis di papan tulis, jawaban di bahas dan 

guru menuliskan jawaban “gelendong” untuk bentuk 

sel otot polos karena tidak ada yang bisa menjawab 

benar.  

Untuk soal yang lain siswa sudah dapat 

menjawab dengan benar. Soal dilanjutkan tentang 

otot jantung, dan ternnyawa siswa sangat bisa 

menjawab semuanya, kecuali jawaban bentuk sel 

otot jantung. Kemudian guru mengarahkan hingga 

mengumpakan seperti pohon yang memiliki ranting 

yang bercabang-cabang, dan ternyata siswa 

langsung memahami bahwa jawabannya 

“bercabang”. Untuk soal yang lainnya sudah dapat 

dijawab dengan benar. Selesai mengerjakan tentang 

ciri-ciri otot, materi dilanjutkan tentang cara kerja 

otot. Dalam hal ini guru meminta siswa mencermati 

sebelum menjawab dan ternyata siswa tidak 

mengerti apa yang dimaksudkan. Untuk itu guru 

menjelaskan bahwa soal tersebut diceritakan, sambil 

memberi arahan dengan kalimat “pada saat lengan 

bawah ditekuk, maka otot ….. dan otot …..”. setelah 

dijelaskan demikian baru siswa mengerti dengan 

baik dan dapat menceritakan dengan baik pula.  

Untuk menceritakan tentang kerja otot yang sinergis 

(otot pronator teres dan pronator kuadratus), guru 

langsung membimbing dengan menggunakan 

gambar otot tubuh manusia yang terpampang di 

papan tulis karena siswa benar-benar tidak bisa.  

Selesai membahas tentang ciri-ciri otot 

manusia, materi beikutnya tentang 

kelainan/gangguan yang terjadi pada sistem gerak. 

Guru membagikan LKS dengan judu “ayo…kita 

mengenal kelainan/gangguan pada sistem gerak 

manusia” dan siswa diminta studi pustaka pada buku 

siswa (BSE) hal 12 tentang gangguan pada sistem 

gerak untuk menjawab soal di LKS. Guru memberi 

waktu 10 menit dan ternyata selesai. Jawaban 

dibahas secara klasikal, dan untuk soal tentang 

kelainan tulang belakang akibat kesalahan posisi 

duduk guru menunjukkan 3 gambar tersebut 

dilanjutkan dengan mempraktekkan sambil siswa 

diminta langsung menjawabnya secara lisan dan 

klasikal (siswa boleh menjawab semua). Hal ini 

dilakukan berulang-ulang hingga siswa benar-benar 

paham.  

Kegiatan berikutnya, yaitu penutup dengan 

memberi evaluasi berupa soal pos tes dan meminta 

siswa mengerjakan secara mandiri dan ternyata 

siswa benar-benar dapat menjawab soal dengan baik 

yang ditunjukkan dengan hasil belajarnya yang 

meningkat.  

Tabel 3. Ketuntasan Rata-Rata Kelas 

Ketuntasan Jumlah siswa % 
Rata-rata 

kelas 

Tuntas  26 81,25 
88 

Tidak tuntas  6 18,75 

 

Dari hasil pembelajaran siswa yang tuntas 

secara klasikal 26 siswa mencapai 81,25 % dan 

siswa yang tidak tuntas 6 orang mencapai 18,75 %. 

Jumlah siswa seluruhnya 32 siswa (tidak ada siswa 

yang absen).   Nilai rata-rata kelas 88. Dalam siklus 

III ini, nilai siswa meningkat. Guru telah 

memberikan penguatan yang berulang-ulang 

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih 

meningkat dari siklus I dan siklus II.  

Dari pembelajaran yang telah dilaksanakan 

sebanyak tiga siklus, maka penguatan yang 

berulang-ulang dapat memperkuat daya ingat siswa 

ditambah dengan gerakan-gerakan yang 

dipraktekkan guru. Selain itu guru harus intensif 

membimbing siswa dengan memperjelas dan 

menegaskan kembali apa yang tidak di mengerti dan 

tidak dipahami siswa. Dalam kegiatan pembelajaran 

media juga berpengaruh terhadap keberhasilan siswa 

karena di SMP Negeri 3 Nguling banyak siswa yang 

tipe belajarnya visual.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembelajaran dan 

pembahasan tentang penerapan model pembelajarn 

Learning Cycle 5E, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

meningkatkan kemampuan daya ingat siswa  yang 

ditandai dengan meningkatnya hasil belajar siswa di 

kelas VIII C tahun pelajaran 2016/2017. 

Guru dapat diharapkan dapat menerapkan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penerapan 

model Learning Cycle 5E sebaiknya guru 

memperhatikan  beberapa hal, yaitu penguasaan 

materi dan langkah-langkah pembelajaran, 

diperlukan kreatifitas dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran IPA pada Kurikulum 2013 menekankan pada penerapan pendekatan ilmiah. 

Melalui kegiatan ilmiah yang dilaksanakan, peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam 

menemukan konsepnya sendiri untuk mencapai hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perbedaan hasil belajar IPA peserta didik yang belajar dengan pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan pembelajaran konvensional. Subjek penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VIII MTs Negeri Malang III yang dipilih secara cluster random sampling. Pengukuran 

hasil belajar peserta didik melalui posttest soal pilihan ganda yang dianalisis menggunakan 

uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan uji 

hipotesis menggunakan uji-t pada program IBM SPSS Statistics19. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang belajar dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan peserta didik yang belajar dengan pembelajaran 

konvensional.  

 

Kata kunci: inkuiri terbimbing, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena 

alam dan kehidupan sehari-hari. IPA meliputi dua 

cakupan yaitu IPA sebagai produk dan IPA sebagai 

proses. IPA sebagai produk meliputi kumpulan 

pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, dan 

prinsip. IPA sebagai proses meliputi keterampilan 

ilmiah (Yuliati, 2008). Kegiatan belajar IPA tidak 

hanya mengutamakan hasil namun juga proses 

pembelajarannya.  

Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 

berorientasi pada pendekatan ilmiah yang 

mengarahkan peserta didik aktif dalam pembelajaran 

(Kemendikbud, 2013). Pembelajaran IPA SMP 

menurut permendikbud no 64 tahun 2013 tentang 

Standar Isi bertujuan untuk membentuk peserta didik 

yang memiliki sifat ilmiah, mengajukan pertanyaan 

tentang fenomena IPA, melaksanakan percobaan, 

mencatat dan menghasilkan penyelidikan, 

menyimpulkan dan melaporkan, memahami konsep 

dan prinsip IPA beserta kaitannya dan diterapkan 

dalam menyelesaikan masalah. Pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan 

menekankan pembelajaran IPA  pada keaktifan dan 

keterlibatan peserta didik dalam memproses untuk 

mengolah informasi agar peserta didik lebih mudah 

memahami, mengerti, dan meresapi konsep IPA. 

Guru dalam proses pembelajaran tidak hanya 

menstransfer ilmu saja tetapi juga membantu proses 

pemahaman materi pelajaran melalui pemilihan 

model pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan (Dewi, 2013). 

Kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

cenderung bersifat teoritis dan berpusat pada guru. 

Guru menjadi sumber pengetahuan, sehingga peserta 

didik bersifat pasif dalam proses pembelajaran 

(Wulanningsih, 2012). Penelitian Dewi (2013) 

menyatakan bahwa 60% peserta didik mendapatkan 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

pada mata pelajaran IPA, hal ini disebabkan pada 

pembelajaran IPA yang ada di sekolah cenderung 

menggunakan pendekatan ekspositori dan guru 

jarang memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk melakukan pengamatan atau eksperimen. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru dan 

tidak melibatkan peran aktif peserta didik 

menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru 

terlihat bertentangan dengan pembelajaran pada 

kurikulum 2013. Kemendikbud (2013) menyatakan 

bahwa pembelajaran menuntut ilmu untuk mencari 

tahu bukan diberi tahu. Pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari melalui proses ilmiah. Kegiatan 

pengamatan atau eksperimen dapat menimbulkan 

dan mengembangkan sikap ilmiah pada peserta didik 

(Dewi, 2013). Ozlidek (2009) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran inkuiri atau penemuan mampu 

membuat pembelajaran lebih bermakna dalam 

mempelajari konsep yang abstrak. 

Pembelajaran inkuiri menurut National 

Research Council (2000) dimaknai sebagai 

pembelajaran yang memiliki multitahapan kegiatan, 

yaitu melibatkan observasi, mengajukan pertanyaan, 

mengkaji buku atau sumber informasi lainnya, 

merancang penyelidikan, mengkaji ulang 

pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan fakta 
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eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, 

menginterpretasikan data, mengajukan jawaban, 

menjelaskan dan memprediksi serta 

mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. 

Berdasarkan karakteristiknya, terdapat keselarasan 

antara pembelajaran IPA dengan pembelajaran 

inkuiri. Model pembelajaran inkuiri dapat 

membantu peserta didik membangun konsep dengan 

memperoleh pengalaman melalui kegiatan ilmiah. 

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan 

untuk mengetahui keefektifan dari pembelajaran 

inkuiri terbimbing, di antaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Ifeoma & Oge (2013) yang 

menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing dapat meningkatkan prestasi belajar dan 

partisipasi peserta didik dibanding pembelajaran 

konvensional. Penelitian Dewi (2013) menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik yang belajar 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

baik dari pada kelompok peserta didik yang belajar 

dengan model pembelajaran konvesional. Penelitian 

lain yang mendukung adalah penelitian Putri (2015) 

yang menyatakan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII 

SMP 2 Maesan secara signifikan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penting 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hasil belajar 

peserta didik dengan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing. Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar 

bagi peserta didik terutama pada hasil belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif jenis eksperimen semu (Quasi-

Experimental) ini menggunakan desain posttest-only 

control group design. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII MTs Negeri Malang III 

tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas penelitian yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang dipilih secara 

Cluster Random Sampling. Kelas eksperimen adalah 

kelas VIII F yang belajar dengan menggunakan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan kelas kontrol 

adalah kelas VIII G yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi: 1) 

instrumen perlakuan yaitu: Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja 

Peserta didik, dan 2) instrumen pengukuran yaitu: 

butir soal pilihan ganda yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Data 

yang diperoleh dalampenelitian adalah hasil belajar 

peserta didik melalui kegiatan posttest. Data hasil 

penelitian kemudian di uji pra syarat dengan uji 

normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

dilanjutkan dengan uji hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Keterlaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil rata-rata observasi keterlaksanaan 

proses pembelajaran terhadap aktivitas guru pada 

kelas ekperimen dan kelas kontrol disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Persentase Keterlaksanaan  

Pembelajaran 

Pertemuan Ke- 
Persentase Keterlaksanaan 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 93,33% 91,67% 

2 86,67% 100% 

3 86,67% 83,33% 

4 86,67% 91,67% 

5 93,33% 83,33% 

Rata-rata 89,34% 90% 

 

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 

rata-rata presentase keterlaksanaan pembelajaran 

pada kelas eksperimen mencapau 89,34% dan pada 

kelas kontrol mencapai rata-rata 90%. Hasil ini 

termasuk dalam kategori sangat efektif. 

B. Analisis Kemampuan Awal Peserta Didik 

Data kemampuan awal peserta didik 

dianalisis dengan menggunakan uji-t untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

kemampuan awal peserta didik sebelum diberi 

perlakuan berupa model pembelajaran yang berbeda. 

Uji tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa 

hasil posttest peserta didik yang berbeda pada akhir 

pembelajaran benar-benar disebabkan oleh 

perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua 

kelas.Sebelum melakukan uji-t, data kemampuan 

awal peserta didik telah dilakukan uji prasyarat 

analisis yang meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji prasyarat analisis diperoleh 

bahwa data berdistribusi normal dan memiliki varian 

homogen. Hasil uji-t data kemampuan awal peserta 

didik disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji-t Kemampuan Awal Peserta  

Didik 

Kelas 
Nilai 

signifikansi 
α Kesimpulan 

Eksperimen 

Kontrol 
0,053 0,05 

Tidak terdapat 

perbedaan 

kemampuan 

awal 

Tabel 2 menunjukkan bahwa kemampuan 

awal peserta didik kelas ekperimen dan kelas kontrol 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 

sebesar  0,053. Berdasarkan hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan 

awal antara peserta didik kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

C. Analisis Hasil Belajar Peserta Didik 

Data hasil belajar peserta didik diperoleh 

dari posttest berupa soal pilihan ganda. Data hasil 

belajar dianalisis secara statistik menggunakan uji-t. 

sebelum menggunakan uji-t maka harus dilakukan 

uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil uji prasyarat analisis diperoleh 

bahwa data terdistribusi normal dan memiliki varian 
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homogeny. Hasil uji data posttest hasil belajar 

peserta didik disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji-t Data Posttest Hasil Belajar  

Peserta Didik 

Kelas 
Nilai 

signifikansi 
α Kesimpulan 

Eksperimen 

Kontrol 
0,001 0,05 

Terdapat 

perbedaan hasil 

belajar 

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji-t data 

posttest hasil belajar peserta didik yaitu kurang dari 

0,05 yaitu 0,001. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil 

belajar peserta didik yang belajar dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pembelajaran konvensional. 

D. Pembahasan 

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar peserta didik yang belajar dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan peserta didik 

yang belajar dengan pembelajaran konvensional. 

Hasil tersebut dibuktikan berdasarkan analisis 

menggunakan uji-t pada Tabel 4.5 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. 

Perbedaan hasil belajar peserta didik ditunjukkan 

dengan nilai rerata peserta didik yang belajar dengan 

inkuiri terbimbing sebesar 82,40 dan nilai rerata 

kelas pembelajaran konvensional sebesar 76,47. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dilakukan 

sebanyak 5 kali tatap muka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing ini terbukti mendorong peserta didik 

untuk mengajukan pertanyaan tentang topik yang 

dipelajari dan mengekplorasi jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Pembelajaran inkuiri 

terbimbing guru sedikit berbicara, tetapi sering 

mengajukan pertanyaan atau masalah. Pengajuan 

pertanyaan dari guru dapat membantu peserta didik 

menggunakan pemikirannya. Menurut Redhana 

(2007) pertanyaan yang sesuai akan dapat 

membimbing dan memberi isyarat agar mereka 

dapat menemukan jawaban sendiri. 

Pembelajaran inkuiri terbimbing dalam 

proses pembelajaran IPA menjadikan peserta didik 

untuk lebih aktif dalam memperoleh dan 

menemukan konsep dari fenomena lingkungan 

sekitar. Dewi (2013) menyatakan bahwa 

pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan 

peluang kepada peserta didik untuk aktif sehingga 

dapat memperoleh informasi dan melekat pada 

memori peserta didik. Dengan kuatnya informasi 

yang didapat peserta didik, dapat berdampak pula 

pada perolehan hasil belajar peserta didik. Indikator 

hasil belajar yang dapat diukur dalam penelitian ini 

adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis dan mengevaluasi.  

Sintaks pembelajaran inkuiri terbimbing 

menjadikan peserta didik lebih mandiri dalam 

melakukan menyelesaikan masalah dengan 

bimbingan guru. Sintaks pembelajaran inkuiri 

terbimbing yaitu mengajukan pertanyaan, 

merumuskan masalah dan hipotesis, merancang dan 

melakukan percobaan, menganalisis hasil dan 

menyimpulkan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Pada pembelajaran inkuiri terbimbing 

peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran dimana guru bertugas 

membimbing peserta didik dalam menemukan pola 

dan menyampaikan kesimpulan (Jacobsen, 2009).  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang 

sama. Penelitian Ifeoma dan Oge (2013) yang 

menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan prestasi belajar dan partisipasi siswa 

dibanding pembelajaran konvensional. Penelitian 

yang dilakukan oleh Matthew dan Igharo (2013) 

yang menunjukkan hasil belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajran inkuiri terbimbing 

lebih baik daripada siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Penelitian Dewi (2013) 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing lebih 

baik dari pada kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran konvesional. Penelitian lain 

yang mendukung hal ini adalah penelitian Putri 

(2015) yang menyatakan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 2 

Maesan secara signifikan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

Hasil belajar siswa dengan pembelajran inkuiri 

terbimbing lebih tinggi dibanding hasil belajar siswa 

dengan pembelajaran konvensional. 

Saran 

Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi dalam mengimplementasi-

kan pembelajaran inkuiri terbimbing di sekolah 

untuk meningkatkan hasil belajar. 

Bagi guru dan bagi peneliti lain, diharapkan 

memperhatikan alokasi waktu, karena dalam 

pembelajaran IPA khususnya dengan topik cahaya 

dan alat optik diperlukan waktu yang relatif lama 
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Abstrak 

 

Sebagian besar siswa pada awal pembelajaran tidak termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

belajar di kelas. Jika guru mengajukan pertanyaan siswa cendurung pasif dalam merespon 

pertanyaan yang diajukan oleh guru karena siswa mengalami kesulitan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar kognitif siswa yang rendah. 

Salah satu cara yang dapat diterapkan di kelas agar siswa termotivasi dan hasil belajar siswa 

dapat meningkat adalah dengan menerapkan metode mencari pasangan. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa segi kognitif melalui 

metode mencari pasangan pada siswa kelas IX  semester 1 SMP Negeri 3 Tosari. Penelitian 

ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus siklus I sebanyak 2 

kali pertemuan dan siklus II sebanyak 1 kali pertemuan. Instrumen penelitian yang digunakan 

berupa Tes Tulis. Hasil penilaian Tes Tulis pada siklus I persentase rata-rata nilai siswa 

seesar 66.7%, sedangkan pada siklus II mengalami penigkatan penilaian yaitu sebesar 75,5 

%. Hasil penelitian menunjukkan 81,1 % siswa mampu mencapai nilai dengan kategori baik 

di akhir pembelajaran sehingaa dapat disimpulkan pembelajaran dengan metode mencari 

pasangan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa segi kognitif mata pelajaran  

IPA.  

 

Kata Kunci : Cooperative, mencari pasangan, motivasi, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Mata Pelajaran IPA adalah sebagai salah satu 

bagian dari mata pelajaran yang di Unas kan, masih 

sering diidentikkan dengan rumus, angka dan 

hitungan serta hafalan yang susah dipahami 

sehingga tidak sedikit siswa yang takut dengan IPA 

sehingga malas untuk memepelajarinya. Terlebih 

lagi pelajaran Fisika, Biologi danKimia tergabung 

dalam pelajaran IPA Terpadu. Gejala seperti ini juga 

terjadi pada siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Tosari Satu 

Atap Kabupaten Pasuruan. Hal ini dapat berimbas 

pada Motivasi dan hasil belajar siswa yang kurang 

memuaskan. Nilai yang diper-oleh siswa pada mata 

pelajaran IPA selalu lebih rendah jika dibandingkan 

dengan mata pelajaran lainnya.Hal ini dibuktikan 

dengan lebih dari 60 % siswa yang mendapat nilai 

diatas rata-rata. 

Dalam setiap kegiatan pembelajaran banyak 

siswa yang kurang termotivasi dalam memulai 

pembelajaran dan bisa dikatakan kurang tertarik 

dengan mata pelajaran bahkan bisa dikatakan malas. 

Kemungkinan penyebab anak tidak tertarik bahkan 

malas belajar karena kesan rumit yang selalu 

ditonjolkan oleh guru pada saat kegiatan belajar 

mengajar. Padahal mata pelajaran IPA yang sarat 

dengan misteri-misteri semesta itu bisa dikuasai oleh 

siapapun. IPA  sebagai ilmu pengetahuan  

mempunyai sifat yang universal, dan untuk 

menguasainya tidak memandang pembedaan jenis 

kelamin, ras, agama atau asal negara dan unsur-

unsur alamiah lainnya. Siapapun yang mau belajar 

IPA pasti bisa asalkan dengan metode-metode yang 

baik. 

 Ada beberapa penyebab tentang kurangnya 

motivasi siswa dalam memahami konsep  terhadap 

mata pelajaran IPA, diantaranya guru yang kurang 

bersahabat, keterbatasan sarana pembelajaran, 

kemampuan siswa rendah, siswa beranggapan IPA 

sebagai pelajaran yang didalamnya juga terdapat 

hitungan pada fisika, hafalan pada biologi dan siswa 

tidak dilibatkan secara aktif. Hal ini akan 

berpengaruh pada hasil belajar fisika para siswa. 

Berbagai inovasi dan program pendidikan telah 

dilaksanakan antara lain penyempurnaan kuri-

kulum, pengadaan buku ajar dan buku referensi 

lainnya, peningkatan mutu guru dan tenaga kepen-

didikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan 

peningkatan kualifikasi pendidikan para guru, 

peningkatan manajemen pendidikan, serta pengada-

an fasilitas lainnya dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. 

SMP Negeri 3 Tosari Satu Atap adalah salah 

satu sekolah yang berada di Kabupaten Pasuruan 

yang hanya memiliki 3 rombel yaitu kelas VII, VIII 

dan IX yang masing masing hanya satu kelas. 

Karena sekolah satu lokasi dengan sekolah dasar dan 

dengan harapan seluruh siswa kelas 6 melanjut-kan 

ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan segala 

keterbatasan media pembelajaran disekolah serta 

kemampuan input siswa yang masih dibawah rata-
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rata (Nilai UASBN masih banyak yang dibawah 

rata-rata), sehingga kemampuan dalam menerima 

pelajaran tergolong rendah, hal ini menjadikan guru 

harus melakukan suatu tindakan agar siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran bisa lebih baik. 

Oleh karena itu, Guru merupakan tenaga 

fungsional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran dituntut untuk mengembangkan 

inovasi pembelajaran, menjadikan tempat 

pembelajaran yang menyenangkan, menghasilkan 

dan mencerdaskan siswa.  

Metodologi pendidikan merupakan 

kumpulan prinsip-prinsip yang tersusun untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar perlu untuk 

diberikan pada siswa agar mendapat model 

pembelajaran dengan cara efektif, daya guna dan 

hasil guna demi meringankan tugas Guru sebagai 

pengajar meninggalkan kegiatan belajar yang 

monoton untuk menumbuhkan minat siswa agar 

terjadi perubahan, aspek kognitif, motivasi dan hasil 

belajardan aspek afektif menurut tujuan yang 

diprogramkan.Banyak metode yang dapat diterap-

kan guru dalam pembelajaran IPA agar pembelajar-

an dapat lebih bermakna dan suasana belajar lebih 

menyenangkan bagi peserta didik. Guru hendaknya 

mengajarkan IPA  dengan cara-cara yang mudah 

dimengerti dan diterima oleh daya nalar siswa 

sehingga siswa merasa senang dan termotivasi untuk 

mempelajarinya lebih jauh. Selain itu agar terjadi 

kegiatan belajar mengajar yang menyenang-kan 

dibutuhkan media pembelajaran yang dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Sebagai salah satu unsur pelaku pendidikan, 

peneliti mencoba mengungkapkan pengalaman di 

sekolah tempat bertugas sebagai guru mata pelajaran 

IPA yang dapat mengatasi rendahnya motivasi dan 

hasil belajar siswa dengan menerap-kan Metode 

Mencari Pasangan pada pembelajaran IPA kelas XI 

SMP Negeri 3 Tosari Satu Atap  tahun pelajaran 

2016/2017.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1) 

Bagaimanakah metode mencari pasangan dapat 

meningkatkan Motivasi dan hasil belajar siswa kelas 

9 SMP Negeri 3 Tosari Satu Atap ? 2) 

Bagaimanakah Peningkatan Motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Tosari Satu Atap 

melalui metode mencari pasangan ? 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1) Mendiskripsikan peningkatkan Minat belajar 

pelajaran IPA melalui Metode mencari pasangan. 2) 

Mendiskripsikan peningkatkan hasil belajar siswa 

pelajaran IPA melalui metode mencari pasangan. 

Manfaat dari Penelitian ini adalah 1) 

Menumbuhkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA agar terjadi perubahan yang lebih baik  

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang 

optimal. 2) Melatih siswa bekerja sama dalam 

kelompok,  menumbuhkan semangat kebersamaan 

danspotivitas dalam berkompetisi sehingga dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa,  peng-

embangan potensi dasar peserta didik, berani 

menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa 

tertekan dalam suasana kebersamaan. 3) Sebagai 

bahan perbandingan metode pembelajaran IPA di 

kelas. 4) Sebagai inovasi guru dalam proses 

pembelajaran kususnya guru mata pelajaran IPA. 

Penggunaan kartu pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat menarik perhatian dan 

menambah aktivitas siswa karena siswa dapat 

melihat, mencoba, berbuat dan berfikir. Kartu 

berpasangan dalam penelitian ini adalah alat bantu 

berbentuk persegi panjang, terbuat dari kertas 

berwarna, kartu tersebut berisi soal dan jawaban dari 

materi yang dipelajari dan laporan akhir dari ke-

giatan pembelajaran. Untuk meningkatkan minat 

dan hasil  pembelajaran IPA di kelas IX  SMP Negeri 

3 Tosari Satu Atap Kab. Pasuruan, maka akan 

dilakukan penelitian kolaboratif dengan guru di 

SMP tersebut dengan menerapkan Model 

pembelajaran Kooperatif dengan menggunakan 

Media Kartu berpasangan.  

Kegiatan pembelajaran dengan meng-

gunakan media kartu bepasangan sangat baik untuk 

membangkitkan semangat belajar siswa, melatih 

kepekaan siswa terhadap suatu masalah  dan me-

rangsang daya imajinasi sehingga siswa mudah 

menyelesaikan persoalan yang ada. Strategi 

pembelajaran kartu memungkinkan siswa dapat aktif 

belajar secara berkelompok, berkompetisi secara 

sehat, dapat berkomunikasi 3 arah dan pembelajaran 

dapat terwujud dengan menyenang-kan semua 

pihak.  

Berdasarkan observasi peneliti pada teman 

seprofesi, pemanfaatan media permainan kartu 

berpasangan juga  efektif digunakan oleh guru dan 

siswa dalam membantu proses pembelajaran IPS 

pada kelas VII, karena dapat mempermudah siswa 

dalam menerima materi pembelajaran. 

Model pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan Lorna Curran (1994), dimana siswa 

diminta untuk mencari pasangan kartu yang 

merupakan jawaban/soal sebelum batas waktunya, 

yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Salah 

satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari 

pasangan sambil belajar mengenai sesuatu konsep 

atau topik dalam suasana yang menyenangkan. 

Metode mencari pasangan bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua 

tingkatan usia anak didik. Adapun langkah-langkah 

metode ini adalah : (1) Guru menyiapkan beberapa 

kartu yang berisi beberapa konsep atau topik  yang 

cocok untuk sesi review (persiapan menjelang tes 

atau ujian), satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban; (2) Setiap siswa mendapat satu buah 

kartu; (3) Tiap siswa memikirkan jawaban atau soal 

dari kartu yang dipegang; (4) Setiap siswa mencari 

pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya (soal jawaban); (5) Setiap siswa yang dapat 
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mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi 

poin; (6) Siswa bisa juga bergabung dengan dua atau 

tiga siswa lain yang memegang kartu yang cocok. (7) 

Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 

Demikian seterusnya;  (8) Kesimpulan. (Haryono 

2014 : 93). 

Hasil belajar adalah suatu akibat dari proses 

belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu 

berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes 

tertulis, tes lisan maupun tes perbuatan’ Sudjana 

(Kunandar, 2008: 76).  

Hasil belajar IPA dikelompokkan berdasar-

kan hakikat sains yang meliputi IPA sebagai produk, 

proses, dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar IPA meliputi 

pencapaian IPA sebagai produk, proses dan sikap 

ilmiah. 

Dalam segi produk, siswa daharapkan dapat 

memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi proses, siswa 

diharapkan memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan pengetahuan, gagasan, 

pengetahuan, dan menerapkan konsep yang 

diperolehnya untuk memecahkan masalah yang 

mereka hadapi dalam kehidupan sehahri-hari. Dari 

segi ilmiah, siswa diharapkan mempunyai minat 

untuk mempelajari benda-benda di sekitarnya, 

bersikap ingin tahu, tekun, kritis, mawas diri, 

bertanggung jawab, dapat bekerja sama dan mandiri, 

serta mengenal dan mengembangkan rasa cinta 

terhadap alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian, hasil belajar hasil belajar yang 

dikembangkan di sekolah adalah hasil belajar yang 

mencakup penguasaan produk, proses, dan sikap 

ilmiah. 

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui alat 

penilaian post tes diakhir pembelajaran. 

Motivasi yang lebih lengkap menurut 

Sudarwan Danim (2004 : 2) diartikan sebagai 

kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, 

atau mekanisme psikologis yang mendorong 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai 

prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dike-

hendakinya. Motivasi paling tidak memuat tiga 

unsur esensial, yakni : (1) faktor pendorong atau 

pembangkit motif, baik internal maupun eksternal, 

(2) tujuan yang ingin dicapai, (3) strategi yang 

diperlukan oleh individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan 

dan mengarahkan tujuan seseorang dalam tindakan-

tindakannya secara negatif atau positif. Motivasi 

merupakan sejumlah proses-proses psikologikal 

yang menyebabkan timbulnya, diarahkanya, dan 

terjadinya persistensi kegiatan- kegiatan sukarela 

(volunter) yang diarahkan ke tujuan tertentu, baik 

yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang 

individu yang menyebabkan timbulnya sikap 

antusiasme dan persistensi. Motivasi yang ada pada 

setiap orang tidaklah sama, berbeda-beda antara 

yang satu dengan yang lain. Untuk itu, diperlukan 

pengetahuan mengenai pengertian dan hakikat 

motivasi, serta kemampuan teknik menciptakan 

situasi sehingga menimbulkan motivasi/dorongan 

bagi mereka untuk berbuat atau berperilaku sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh individu lain / 

organisasi. 

Belajar merupakan proses perubahan 

perilaku secara aktif, proses mereaksi terhadap 

semua situasi yang ada di sekitar individu, proses 

yang diarahkan kepada suatu tujuan, proses berbuat 

melalui berbagai pengalaman, proses melihat, 

mengamati, memahami sesuatu yang ingin 

dipelajari. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah kesanggupan untuk 

melakukan kegiatan belajar karena didorong oleh 

keinginannya untuk memenuhi kebutuhan dari 

dalam dirinya ataupun yang datang dari luar. 

Kegiatan itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan 

terus menerus dalam rangka mencapai tujuan.  

Pentingnya motivasi dalam proses 

pembelajaran perlu dipahami oleh pendidik agar 

dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau 

bantuan kepada siswa. Motivasi dirumuskan sebagai 

dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam 

maupun luar siswa, untuk mencapai tujuan tertentu 

guna memenuhi / memuaskan suatu kebutuhan. 

Dalam konteks pembelajaran maka kebutuhan 

tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk 

pelajaran. 

Motivasi belajar siswa dapat dianalogikan 

sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin 

motivasi belajar yang memadai yang akan 

mendorong siswa berperilaku aktif untuk berprestasi 

dalam kelas. Fungsi motivasi dalam pembelajaran 

diantaranya : 

1. Mendorong timbulnya tingkah laku atau 

perbuatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu 

perbuatan misalnya belajar. 

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya 

mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya 

menggerakkan tingkah laku seseorang. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

 Motivasi belajar tidak akan terbentuk 

apabila orang tersebut tidak mempunyai keinginan, 

cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi 

dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkondisian 

tertentu, agar diri kita atau siapa pun juga yang 

menginginkan semangat untuk belajar dapat 

termotivasi.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 

Tosari Satap Kab. Pasuruan, yang beralamat di Dsn 

Gembaya desa mororejo kec. Tosari kab. Pasuruan, 

pada kelas IX  semester ganjil tahun pelajaran 
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2016/2017. Subjek Penelitian adalah siswa kelas IX 

SMP Negeri 3 Tosari Satap Kab. Pasuruan yang 

berjumlah 22 orang, terdiri dari 10 orang siswa laki-

laki dan 12 orang siswa perempuan. Obyek 

penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA dengan metode Mencari 

Pasangan pada materi pokok Sistem Ekskresi. Pada 

dasarnya desain penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Penelitian tindakan kelas bersifat praktis dengan 

tujuan utama untuk memecahkan masalah-masalah 

dalam pembelajaran yang dialami oleh guru dan 

siswa selama proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

karena sumber data langsung berasal dari 

permasalahan yang dihadapi guru atau peneliti 

selama mengajar di kelas. 

Pada dasarnya desain penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research). Penelitian tindakan kelas bersifat 

praktis dengan tujuan utama untuk memecahkan 

masalah-masalah dalam pembelajaran yang dialami 

oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran di 

kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena sumber data langsung berasal dari 

permasalahan yang dihadapi guru atau peneliti 

selama mengajar di kelas. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini 

mencoba mencari solusi permasalahan pembelajar-

an IPA dengan tindakan berupa penerapan 

(implementasi) pembelajaran kooperatif metode 

Mencari Pasangan(mencari pasangan) pada materi 

pokok Sistem Ekskresi yang diajarkan pada kelas IX 

semester ganjil .  

Langkah-langkah kegiatan : Pada kegiatan 

penelitian ini yang kami gunakan adalah materi IPA 

kelas IX  yang berjudul sistem ekskresi. Pada Siklus 

I rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan 

sebanyak 2 kali pertemuan yaitu RPP untuk Sistem 

ekskresi topik Organ ginjal sebagai pertemuan yang 

pertama dan sub topik Kulit sebagai pertemuan yang 

kedua.  

Pada pertemuan yang pertama untuk materi 

ginjal siswa diberikan apersepsi berupa mengapa 

kalian bisa keluar urin ? dan kandungan apa saja 

yang ada pada urin ?, kemudian guru menunjukkan 

sebuah gambar ginjal siswa menjawab organ pada 

gambar tersebut.kemudian guru mengecek setiap 

siswa apakah senua siswa tahu gambar 

tersebut.Sebagai ciri dari pembelajaran cooperative 

adalah bekerja sama, maka guru membentuk 

kelompok dengan perbedaan kemampuan jenis 

kelamin bahkan ras (Tidak ada perbedaan dalam 

pembentukan kelompok). Prosedur dan langkah-

langkah yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini mengikuti model yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Mc Taggart yaitu model spiral. 

Perencanaan Kemmis menggunakan sistem spiral 

refleksi diri yang dimulai dengan rencana tindakan 

(planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing) dan refleksi (reflecting). Kegiatan ini 

disebut dengan satu siklus kegiatan pemecahan 

masalah  

Berikut pemaparan tentang hal-hal yang 

dilakukan dalam tiap-tiap langkah pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas:  

1.Tahap perencanaan (Planning), Kegiatan yang 

dilakukan meliputi:a)Identifikasi 

masalah.b)Perumusan masalah dan analisis 

penyebab masalah.c) Merencanakan pemecahan 

masalah. D) Penyusunan perangkat proses belajar 

Penyusunan perangkat evaluasi.  

2.Tahap pelaksanaan atau tindakan (Acting), 

Tindakan dilakukan peneliti untuk memperbaiki 

masalah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini antara 

lain:a)Memberikan pertanyaan awal pembelajaran 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa, b) 

Melaksanakan PBM sesuai langkah-langkah yang 

telah disusun dalam Rancangan Pembelajaran, c) 

Melakukan kegiatan pemantauan proses belajar 

melalui observasi langsung dan angket siswa, d) 

Menyelenggarakan evaluasi untuk menilai 

peningkatan kualitas proses dan hasil  belajar siswa. 

e) Melakukan modifikasi berupa perbaikan atau 

penyempurnaan alternatif tindakan apabila kualitas 

proses dan hasil masih kurang memuaskan .  

3.Tahap Observasi dan Evaluasi, Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam proses observasi adalah: 

a.Pengumpulan data, b.Sumber data, c.Critical 

Friend dalam penelitian dan d. Analisis data. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam observasi adalah sebagai berikut: 

a).Pelaksanaan pengamatan baik oleh guru IPA lain 

maupun peneliti sendiri. b).Mencatat semua hasil 

pengamatan ke dalam lembar 

observasi.c).Mendiskusikan dengan guru IPA lain 

(sebagai critical friend) terhadap hasil pengamatan 

setelah proses pembelajaran selesai. d).Membuat 

kesimpulan hasil pengamatan. 

Sedangkan langkah-langkah evaluasi yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : a) Menyiapkan alat-alat evaluasi, b) 

Melaksanakan evaluasi setelah proses belajar 

mengajar  selesai, c) Melaksanakan analisis hasil 

evaluasi, d) Menentukan kriteria keberhasilan 

tindakan.  

4. Tahap Refleksi (Reflecting), Refleksi adalah 

kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan 

yang terjadi  pada siswa,  suasana kelas  dan guru. 

Langkah-langkah dalam kegiatan analisis dapat 

dilakukan sebagai berikut:a) Menganalisis 

tanggapan siswa pada lembar angket, b) 

Mencocokkan pengamatan oleh guru pada lembar 

monitoring. Apabila hasil pengamatan ternyata 

siswa mengikuti pelajaran dengan antusias yaitu 

siswa aktif bekerja sama dalam kelompoknya, terjadi 

respon atau interaksi antara guru dan siswa, 

kehadiran siswa, rasa tanggung jawab terhadap 

tugas, prestasi yang meningkat maka model kegiatan 

belajar mengajar yang dilaksanakan dinyatakan 

menarik dan dapat meningkatkan kualitas proses dan 
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hasil belajar siswa yang ditandai dengan siswa aktif 

bekerja sama dalam kelompoknya, terjadi respon 

atau interaksi antara guru dan siswa, kehadiran 

siswa, rasa tanggung jawab terhadap tugas, prestasi 

yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil refleksi peneliti mencoba 

untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan yang 

terjadi akibat tindakan yang telah dilakukan. Dari  

hasil refleksi, baik berupa keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pelaksanaan tindakan maka 

peneliti dengan guru mengadakan diskusi untuk 

mengambil kesepakatan menentukan tindakan 

perbaikan berikutnya (siklus 2) dalam proses yang 

dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian Tindakan 

Kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini data penelitian 

dikumpulkan menggunakan beberapa instrumen 

penelitian yaitu : a) Alat evaluasi tes prestasi belajar 

(Rubrik Instrumen Penilaian Kognitif), Tes ini 

dimaksudkan untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa sesudah tindakan dilaksanakan. Indikator 

instrumen tes dikembangkan sendiri oleh peneliti 

bersama dengan guru IPA lain dengan mengacu pada 

pencapaian kompetensi yang diharapkan. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan 

ganda dengan empat pilihan jawaban. b) Lembar 

Observasi peneliti dan rekan sejawat (guru IPA lain) 

selama pelaksanaan penelitian di kelas. Observasi 

dilakukan terhadap masing-masing individu dari 

siswa, kegiatan siswa dalam kelompok serta 

kegiatan guru yang dilaksanakan pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Lembar observasi 

diisi oleh pengamat secara langsung pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. c) 

Angket motivasi siswa setelah pelaksanaan 

pebelajaran dengan metode Mencari Pasangan / 

setelah pelaksanaan tindakan. Angket ini berisi 

tentang tanggapan siswa terhadap metode belajar 

yang diterapkan di kelas. Angket ini diisi siswa 

secara langsung setelah seluruh proses belajar 

selesai dilaksanakan di dalam kelas. Dari angket 

balikan ini dapat digunakan sebagai indikator 

keberhasilan terhadap proses belajar. Sehingga 

angket ini dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber penentuan kualitas hasil belajar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembelajaran Siklus 1.  

Pada siklus 1 terdapat 2 kali pertemuan 

,pada pertemuan pertama guru menyampaikan 

materi sistem ekskresi dengan sub topik Ginjal, dan 

pada pertemuan kedua guru menyampaikan materi 

sistem ekskresi sub topik Kulit .awal pembelajaran 

guru memberikan motivasi pertanyaan seputar zat 

yang keluar dari organ ekskresi khususnya pada 

ginjal, seperti “Mengapa kita mengeluarkan urin ? 

Mengapa demikian ?”, harapan jawaban siswa 

mengeluarkan cairan yang tidak diperlukan lagi oleh 

tubuh,  

 Tujuan dari motivasi ini adalah supaya 

siswa mengerti bahwa urin ,karbondioksida dan air 

merupakan salah satu dari sisa zat metabolisme yang 

dikeluarkan oleh tubuh, dan ingin lebih tahu apakah 

ada zat sisa metabolisme lain yang dapat dikeluarkan 

oleh organ tubuh manusia.Apersepsi berikutnya 

siswa diminta menjelaskan perbedaan buang air 

besar dan buang air kecil.harapan guru siswa dapat 

menentukan bahwa buang air besar termasuk sistem 

defekasi, dan buang air kecil termasuk sistem 

ekskresi 

 Dari motivasi yang telah diberikan oleh 

guru pada awal pembelajaran ternyata hanya 

beberapa siswa saja yang tertarik dengan pertanyaan 

guru, ada yang takut menjawab, ada yang tidak 

mendengar ,ada yang tidak paham dengan apersepsi 

yang diberikan oleh guru, dan ada yang masih 

mempersiapkan buku pelajaran.banyak sekali 

aktivitas aktivitas siswa yang sepertinya belum siap 

dalam menerima apersepsi oleh guru.Kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan guru meminta 

siswa untuk membaca Tujuan pembelajaran yang 

ada pada papan tulis.Kegiatan pendahuluan pun 

selesai pada pertemuan pertama. 

 Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui 

gambar/charta ginjal dan paru paru peserta didik 

dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem 

ekskresi dan hampir seluruh siswa sudah mengetahui 

organ organ yang ada pada gambar yang sudah 

ditunjukkan oleh guru.Tujuan berikutnya melalui 

diskusi siswa dapat menggambar struktur organ 

ekskresi ginjal pada manusia dan memberi 

keterangan pada gambar, para siswa termotivasi 

untuk menggambar organ tersebut tersebut, 

walaupun ada beberapa siswa yang tidak mau 

bekerja ,melihat siswa yang tidak mau bekerja sama  

akhirnya guru memerintahkan anak yang tidak 

bekerja sama  untuk membantu temannya mencari 

solusi permasalahan yang ada pada LKS .guru 

mengakui dikarenakan bahan ajar terbatas tidak 

semua siswa mendapatkan , satu kelompok hanya 1 

bahan ajar, sehingga anak anak tidak fokus . 

Tujuan selanjutnya adalah melalui diskusi 

kelompok siswa dapat menjelaskan fungsi organ 

ekskresi ginjal pada manusia dengan kerja sama dan 

bertanggung jawab.Terbukti dengan banyaknya 

siswa yang berani dalam melakukan presentasi 

didepan kelas, dan tujuan terakhir adalah siswa 

mampu meningkatkan hasil belajar pada materi 

sistem ekskresi dengan menggunakan kartu 

berpasangan,dari permainan ini ternyata dapat 

memotivasi siswa dengan mencari jawaban dengan 

ulet dan gigih serta saling berkompetisi untuk 

menjadi yang terbaik, para siswa sudah mulai senang 

dan merasa termotivasi dengan pembelajaran kali 

ini. 

 Ketika para siswa sudah siap melakukan 

kegiatan pembelajaran guru memulai membagi 

siswa dikelas menjadi beberapa kelompok, satu 

kelompok terdiri dari 5 orang  dan guru membagikan 

Lembar Kerja Siswa. Diharapkan setiap kelompok 
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untuk mempelajari permasalahan yang ada. Guru 

berkeliling untuk mengecek aktivitas setiap 

kelompok jika seandainya ada kelompok yang 

kurang mengerti dengan perintah atau kegiatan yang 

ada pada Lembar Kerja Siswa.     Berdasarkan 

pengamatan guru ada satu kelompok dimana salah 

satu anggota mendominasi kelompok, setiap 

jawaban semua berdasarkan individu, anggota yang 

lain hanya melihat dan membaca membaca buku 

saja. Kejadian seperti ini sangat tidak dianjurkan 

dalam kegiatan kelompok karena ini dibutuhkan 

kerja sama yang kompak untuk mencapai suatu hasil 

yang maksimal. Melihat kejadian itu akhirnya guru 

mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

memberikan teguran agar bekerja bersama sama. 

Sedangkan siswa yang mendominasi diberikan 

kesempatan sebagai penyaji. Ternyata siswa yang 

pandai dalam mengerjakan soal belum tentu pandai 

dalam hal mengkomunikasikan, justru siswa yang 

kelihatannya kurang aktif di kelompok tetapi lebih 

menguasai jalannya diskusi, kejadian seperti ini bisa 

dijadikan sebagai contoh bahwa jika segala sesuatu 

dikerjakan dengan bersama sama bisa menjadi lebih 

baik, karena di balik kekurangan akan ada kelebihan. 

Kegiatan pembelajaran pun terus berjalan dengan 

setiap kelompok bergantian melakukan presentasi 

didepan kelas. Dan tidak lupa guru selalu 

memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik.  

Kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

meriah dan lebih menggembirakan lagi ketika guru 

membagi kartu soal tentang sistem ekskresi organ 

ginjal. Setiap anggota kelompok mengambil kartu 

secara acak dan segera membaca dan mencari 

jawaban sebelum mencari pasangan kartu yang ada 

jawabannya.Setiap anggota kelompok bergantian 

memasangkan kartu pada tempat yang telah 

disediakan dan setelah selesai memasangkan siswa 

kembali ke kelompok masing secara 

bergantian.Selesai memasangkan setiap anggota 

siswa menuliskan soal dan jawaban pada lembar 

yang telah disediakan.Selesai menuliskan soal dan 

jawaban salah satu siswa menempel jawaban 

didepan kelas, kelompok lain mengomentari, guru 

memberikan umpan balik.Setiap anggota kelompok 

dapat berkompetensi untuk memasangkan jawaban 

siapa cepat dia dapat. 

 Untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman siswa tentang materi sistem ekskresi 

guru diberikan penilaian baik secara kelompok 

maupun secara individu, pada penilaian kelompok 

ternyata masih ada kelompok yang tidak selesai 

dalam melakukan kegiatan, yaitu pada penentuan 

nama nama bagian organ sistem ekskresi belum 

lengkap,dan untuk menggambar organ ada satu 

kelompok yang gambarnya tidak lengkap karena 

dikelompok tersebut tidak semua siswa memiliki 

kemampuan menggambar, dan dalam mengerjakan 

latihan soal yang terdapat pada LKS sudah bagus, 

sudah sesuai dengan harapan, hampir setiap 

kelompok mendapatkan nilai yang sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. Sedangkan secara individu 

diadakan tes tulis ternyata hanya terdapat 69 % siswa 

yang mendapat nilai diatas KKM, yang lain masih 

dibawah KKM, hal ini disebabkan kurang aktifnya 

siswa dalam bekerja kelompok, dan kurang 

efektifnya siswa dalam bekerja sama, dan masih 

banyaknya aktifitas diluar pembelajaran,seperti 

bercanda dengan anggota kelompok sendiri atau 

dengan anggota kelompok yang lain. Pertemuan 

kedua pada siklus I, guru memberikan materi tentang 

Sistem ekskresi dengan sub topik Kulit, pada 

kegiatan apersepsi guru meminta salah satu siswa 

untuk berlari mengelilingi lapangan, dan siswa lain 

diminta mengamati. Dan salah satu siswa spontan 

menjawab “anak itu keluar keringat“, akhirnya guru 

bertanya kepada siswa mengapa keluar keringat ?, 

kandungan apa saja yang ada pada keringat manusia 

?, pada kegiatan apersepsi dipertemuan kedua lebih 

baik dari pertemuan pertama walaupun masih ada 

saja beberapa anak yang masih kurang aktif dalam 

pembelajaran. Kegiatan selanjutnya Guru 

memaparkan gambar kulit dan bagian-bagiannya 

siswa diminta menyebutkan apa nama organ tersebut 

? dikarenakan tadi sudah membahas keringat 

siswapun bisa tahu bahwa organ tersebut adalah 

kulit. Kegiatan selanjutnya adalah menyampaikan 

Tujuan pembelajaran. 

Pembagian kelompok berbeda dengan 

pertemuan pertama diacak kembali,agar bervariasi 

dan kerja sama antar siswa dalam kelompok bisa 

menjadi lebih baik. Kegiatan selanjutnya guru 

membagikan LKS kepada masing masing kelompok, 

yang pada pertemuan pertama setiap kelompok 

mendapatkan LKS satu set, sekarang dipertemuan 

kedua diberikan setiap kelompok 2 set LKS. 

Kegiatan Diskusi pun berjalan, dan guru selalu 

berkeliling melihat kegiatan kelompok dalam 

mengerjakan permasalahan yang ada pada LKS. 

Selesai mengerjakan LKS jawaban di tempelkan 

ditempat yang telah disediakan. Kelompok lain juga 

melakukan hal yang serupa. Setelah itu setiap 

kelompok melakukan presentasi ditempat mereka 

menempelkan hasil diskusinya, kelompok lain 

menanggapi. Dan setelah presentasi guru 

memberikan penghargaan kepada penyaji diskusi 

terbaik. Selesai presentasi siswa diminta kembali 

duduk di kelompoknya masing – masing. Kegiatan 

selanjutnya adalah guru membagikan kartu 

berpasangan yang terdiri dari soal dan jawaban yang 

berhubungan dengan kulit. Seperti halnya pada 

pertemuan pertama para siswa pun saling 

berkompetisi untuk mencari pasangan kartu yang 

sudah dipegang. Kelompok yang mengumpulkan 

pasangan kartu soal dan jawaban akan mendapatkan 

nilai tambahan. Setelah mendapatkan kartu 

berpasangan  salah satu kelompok yang belum 

presentasi pada kegiatan pertama diminta untuk 

menyampaikan kartu berpasangan yang sudah 

ditemukan, kelompok lain menanggapi. Guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

berhasil mencari pasangan kartu yang paling banyak 

benarnya. Pada akhir kegiatan guru memberikan tes 
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tertulis sebagai tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran pada hari ini. Dan dari hasil yang 

didapatkan sudah ada peningkatan dari pada 

pertemuan pertama rata –rata hasil belajar sebesar 

56%. Dan pada pertemuan selanjutnya didakan tes 

tertulis gabungan pada pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua dalam siklus I , dari hasil yang 

diperoleh ternyata rata rata hasil belajar meningkat 

menjadi 66,7 % 

Pembelajaran dengan metode Mencari 

Pasangan ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, 

kekurangannya adalah butuh waktu yang lama untuk 

membuat kartu berpasangan, kelebihannya bahan 

bahan yang dibutuhkan sangat mudah didapatkan, 

dan setiap anggota kelompok mempunyai 

kesempatan yang sama untuk bermain. Akan tetapi 

dari Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif metode Mencari 

Pasangan pada siklus I belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan (prosentase nilai siswa sebesar  

65,64 %). Masih banyak siswa yang belum aktif 

dalam kegiatan pembelajara, hal ini disebabkan 

karena media yang kurang menarik yang dapat 

memotivasi siswa, Lembar Kerja Siswa yang masih 

belum dipahami oleh siswa, guru belum memberikan 

dengan jelas penekanan secara khusus terhadap 

proses pembelajaran, Misalnya tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa belum disertai dengan 

penjelasan yang lebih rinci. Selain itu, para siswa 

masih banyak yang belum memahami cara mencari 

pasangan kartu soal dan jawaban  dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, Sebagian siswa bahkan 

melakukan spekulasi dalam menentukan pasangan 

kartu, masih banyak siswa yang menukarkan kartu 

soal karena tidak tahu jawabannya sehingga mencari 

soal teman yang lain yang dirasa tahu jawabannya, 

ini sangat bertentangan dengan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. Di siklus berikutnya kekurangan -

kekurangan yang terjadi pada siklus I akan 

diperbaiki agar didapatkan hasil yang lebih baik. 

Pada Siklus ke II, yang telah dilakukan 

pada hari jumat tanggal 9 September peneliti 

mencoba untuk memperbaiki kegagalan atau 

ketidaksempurnaan pembelajaran yang terjadi pada 

siklus I, mulai dari memperbanyak kartu pasangan, 

memperbanyak LKS, sehingga pada awalnya pada 

setiap kelompok hanya mendapatkan satu modul, 

pada siklus II diberikan setiap anak satu modul 

sehingga jika dalam satu kelompok ada 5 anggota 

siswa, makan setiap kelompok mendapatkan 5 

modul. Pada apersepsi di siklus II guru melakukan 

demonstrasi dengan tujuan memfokuskan 

pandangan siswa agar termotivasi utuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran.Dan ada peningkatan 

prosentasi nilai yaitu menjadi 75,5 %. 

Kegiatan Pembelajaran pada siklus II tetap 

pada materi Sistem Ekskresi Untuk Organ Paru paru 

dan Hati. Pada awal pembelajaran memberikan 

apersepsi dengan menyuruh siswa untuk 

menghembuskan nafas pada cermin kemudian siswa 

menuliskan apa yang terjadi pada cermin tersebut, 

bagaimana kondisi permukaan cermin tersebut?   

Pada Kegiatan motivasi guru mengganti 

gambar / charta yang pada awalnya gambar yang 

sederhana mejadi gambar yang lebih berwarna, 

sehingga sudah banyak siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran kali ini, terbukti  siswa yang 

sebelumnya tidak menjawab pada siklus II mejawab 

dengan aktif. 

Pada saat pembentukan kelompok siswa 

sudah lebih cepat dan tanggap, dalam pengerjaan 

permasalahan yang terdapat pada LKS lebih efektif 

sehingga siswa yang pada awalnya hanya 

menggantung jawaban ke satu teman sekarang 

semua harus mencari jawaban yang nantinya akan 

didiskusikan disetiap kelompok sebelum melakukan 

presentasi ke depan kelas dalam permainan 

memasangkan kartupun siswa lebih antusias dan 

lebih mencoba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini 

dikarenakan jumlah kartu yang lebih banyak serta 

soal dan jawaban yang lebih bervariasi, sehingga 

siswa lebih bebas dan leluasa untuk memasangkan 

jawaban. 

Kegiatan presentasi didepan kelas lebih 

baik daripada sebelumnya walaupun masih ada saja 

siswa yang takut ( Demam panggung ) untuk 

menyampaikan pendapatnya. Mudah2 an siswa 

terbiasa untuk berdiskusi didepan kelas  di materi 

materi selanjutnya.pada akhir kegiatan guru 

memberikan penghargaan kepada kelompok 

presentasi terbaik, dan pemberian tes akhir sebagai 

tolak ukur meningkatnya hasil belajar dari segi 

kognitif dan angket sebagai tolak ukur peningkatan 

motivasi siswa. 

Dari tes akhir yang telah diberikan oleh 

guru diperoleh prosentae nilai sebesar 81,1 %, hasil 

ini menurut peneliti sudah cukup baik terlihat dari 

beberapa siswa yang mengalami peningkatan yang 

sangat baik, walaupun ada beberapa anak yang 

masih dibawah KKM, tapi siswa tersebut sudah 

mengalami peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 1. Peningkatan Persentase Ketuntasan  

   Belajar Siswa 

 

PENUTUP 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif metode Mencari 

Pasangan memberikan manfaat bagi siswa, di 

antaranya sebagai berikut: (1) mampu membuat 

suasana belajar aktif dan menyenangkan, (2) materi 
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pembelajaran yang disampaikan lebih menarik 

perhatian siswa,dan siswa lebih termotivasi dalam 

mengikuti kegitan belajar (3) mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan sebesar 

81,1 %. Pembelajaran kooperatif dengan metode 

Mencari Pasangan dapat membangkitkan dan 

menumbuhkan motivasi siswa seperti  : (1) Rasa 

senang siswa untuk belajar IPA, (2) Antusias siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, (3) Keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, (4) Sikap kritis 

terhadap setiap permasalahan yang ada, (5) 

kerjasama dengan kelompok dalam menyelesaikan 

tugas selama proses pembelajaran. Dengan keaktifan 

siswa dan hasil belajar yang meningkat, berarti 

menunjukkan adanya peningkatan kinerja guru lebih 

kreatif di dalam menggunakan metode  

pembelajaran yang dipilih. Implikasi dari hasil 

penelitian ini bahwa model pembelajaran kooperatif 

metode Mencari Pasangan dapat diaplikasikan 

dalam pembelajaran IPA materi pokok Sistem 

Ekskresi agar suasana belajar IPA lebih menarik dan 

menyenangkan. Dengan suasana pembelajaran yang 

aktif, menggairahkan dan menyenangkan akan 

memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian 

tindakan kelas yang telah dilakukan saran yang 

dapat penulis sampikan adalah: 1) sebaiknya 

pembelajaran selalu dikaitkan dengan kehidupan 

nyata siswa dan diupayakan guru meminimalkan 

kegiatan ceramah dan mengoptimalkan siswa lebih 

banyak bekerja, menemukan dan berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitar. 2) Jika model 

pembelajaran kooperatif metode Mencari Pasangan 

dipakai dalam proses pembelajaran, sebaiknya guru 

mempersiapkan teknik mengelola kelas dengan 

sebaik-baiknya, agar diperoleh tujuan pembelajaran 

sesuai denga yang direncanakan. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran dengan direct intruction bertujuan untuk melatih siswa berpikir, menerapkan 

keterampilan yang baru diperolehnya, serta membangun pemahamannya sendiri tentang 

materi pembelajaan. Tujuan penetilian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar siswa dan 

hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan mengacu 

pada model spiral dari Kemmis dan Taggart. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Beji tahun pelajaran 2015/2016. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan dokumentasi proses pembelajaran, angket untuk mengukur motivasi siswa dan 

hasil ulangan (posttest) untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil angket motivasi belajar 

siswa pada siklus I yaitu 63,85%. Pada siklus I rata-rata tes hasil belajar sebesar 65,4. Pada 

siklus II terjadi perubahan skor rata-rata tes hasil belajar menjadi 75,7. Siklus II nilai kondisi 

motivasi siswa meningkat menjadi 77,0%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model direct intruction (DI) pada pembelajaran fisika di SMP Negeri 1 Beji 

pada kelas VIII-A dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

 

Kata kunci: Model direct intruction (DI), Motivasi belajar, Hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN  

Proses pendidikan selalu membutuhkan 

kegiatan belajar mengajar yang melibatkan guru dan 

siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu 

sendiri. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, 

tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar 

antara lain menanamkan pengetahuan dan 

pemahaman pada siswa sesuai dengan kebutuhan. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang 

melibatkan segenap unsur, misalnya pendidik, 

peserta didik, tujuan pembelajaran, bahan ajar, 

media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, serta lingkungan pembelajaran. 

Unsur-unsur pembelajaran merupakan suatu 

keterpaduan yang bersifat ingral, artinya bahwa 

semua unsur pembelajaran dapat menentukan 

berhasil dan tidaknya hasil pembelajaran. Sebab 

itu,setiap unsur dalam pembelajaran harus 

diperhatikan dan tidak boleh ada salah satu unsur 

yang ditinggalkan, Misalnya dalam pembelajaran 

IPA (fisika) ada empat hal pokok yang perlu 

diperhatikan yaitu yang pertama berkaitan langsung 

dengan tujuan dan bahan ajar, hal kedua berkaitan 

langsung dengan pendekatan, metode dan media 

pembelajaran, hal ketiga berkaitan langsung dengan 

sistem evaluasi yang digunakan dan hal keempat 

berkaitan dengan hasil evaluasi yang dicapai oleh 

peserta didik. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan menangkap pelajaran oleh siswa dapat 

dipengaruhi dari pemilihan model pembelajaran 

yang tepat, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat 

tercapai. Tujuan pembelajaran fisika di SMP secara 

umum adalah memberikan pengetahuan tentang 

fisika, kemampuan dalam keterampilan proses serta 

meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Dalam 

hal ini motivasi belajar siswa merupakan salah satu 

faktor yang yang berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. 

Motivasi belajar dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar tetapi motivasi itu tumbuh di dalam 

diri seseorang. Menurut Moh. Uzer Usman (2000: 

28:29) motivasi adalah suatu proses untuk 

menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau 

tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam 

diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk 

berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 

Sardiman A. M (1996: 75) dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar tersebut dan juga memberikan arah 

pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki siswa dalam belajar tercapai. 

Slameto (2010: 54-72) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam 

proses pembelajaran dapat digolongkan menjadi dua 
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golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Sedangkan faktor 

ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

siswa. Model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru juga merupakan salah satu faktor ekstern yang 

menentukan dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan menangkap pelajaran oleh siswa dapat 

dipengaruhi dari pemilihan model pembelajaran 

yang tepat, 

sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. 

Namun fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa hasil belajar siswa seringkali tidak sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat 

pada siswa kelas VIII A di SMPN 1 Beji. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan pada semester ganjil di SMPN 1 Beji, 

ditemukan beberapa masalah di kelas VIII A, yaitu 

rendahnya hasil belajar dan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pengalaman peneliti, 

penyebab rendahnya hasil belajar dan motivasi 

belajar siswa kelas VIII A di SMPN 1 Beji adalah: 

1) Guru lebih sering menggunakan model 

pembelajaran yang cenderung lebih banyak 

menggunakan metode ceramah, tugas, dan 

megerjakan latihan soal. Hal ini membuat siswa 

cenderung mendengar, menulis apa yang 

diinformasikan dan mengerjakan latihan 

berdasarkan contoh soal yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran seperti ini cenderung lebih bersifat 

hafalan atau kurang bermakna; 2) Sebagian besar 

siswa tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas; 3) Sebagian besar siswa bergurau saat 

melaksanakan praktikum dan hanya siswa tertentu 

yang aktif dalam kegiatan praktikum. 

Pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sangat dipengaruhi oleh sifat 

dari materi yang diajarkan, juga dipengaruhi oleh 

tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut 

dan tingkat kemampuan peserta didik. Penerapan 

model pembelajaran yang tepat dapat 

mengakibatkan pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya, bukan hanya mengetahuinya. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar dan 

motivasi belajar siswa kelas VIII A di SMPN 1 Beji 

yaitu melalui penerapan model pembelajaran 

langsung (Direct Intruction/DI). 

Model pembelajaran langsung (Direct 

Intruction/DI) adalah suatu model pembelajaran 

yang bersifat teacher center. Dalam menerapkan 

model pembelajaran langsung guru harus 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan 

yang akan dilatihkan kepada siswa secara langkah 

demi langkah. Proses belajar mengajar model direct 

intruction dapat berbentuk ceramah, demostrasi, 

pelatihan atau praktek dan kerja kelompok. Dalam 

direct intruction, seorang guru juga dapat 

mengkaitkan dengan diskusi kelas dan belajar 

kooperatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Kardi 

(2000:8), bahwa seorang guru dapat menggunakan 

direct intruction untuk mengajarkan materi atau 

keterampilan baru dengan diskusi kelompok. Hal 

tersebut bertujuan untuk melatih siswa berpikir, 

menerapkan keterampilan yang baru diperolehnya, 

serta membangun pemahamannya sendiri tentang 

materi pembelajaan. 

Model pembelajaran langsung merupakan 

model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru 

dan lebih mengutamakan strategi pembelajaran 

efektif guna memperluas informasi materi ajar 

(Rosdiani,2012:6). Model pembelajaran langsung 

adalah model pembelajaran yang menekankan pada 

penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan 

mengutamakan pendekatan deduktif, dengan ciri-

ciri sebagai berikut: (1) transformasi dan 

ketrampilan secara langsung; (2) pembelajaran 

berorientasi pada tujuan tertentu; (3) materi 

pembelajaran yang telah terstuktur; (4) lingkungan 

belajar yang telah terstruktur; dan (5) distruktur oleh 

guru. Guru berperan sebagai penyampai informasi, 

dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan 

berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape 

recorder, gambar, peragaan, dan sebagainya. 

Ada lima tahap yang harus diketahui guru 

dalam menggunakan pembelajaran langsung, yaitu: 

1) menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

menyiapkan siswa; 2) mendemonstrasikan atau 

menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh siswa; 

3) memberikan bimbingan praktek; 4) mengecek 

pemahaman siswa dan memberikan balikan; dan 5) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih sendiri dan menerapkan hasil belajar. 

Penerapan model direct intruction dalam 

pembelajaran IPA dapat mengembangkan 

keterampilan sederhana dan komplek serta 

pengetahuan deklaratif yang dapat dirumuskan 

dengan jelas dan diajarkan tahap demi tahap. Dalam 

menerapkan model pembelajaran langsung guru 

harus mendemonstrasikan pengetahuan atau 

keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa 

secara langkah demi langkah. Proses belajar 

mengajar model direct intruction dapat berbentuk 

ceramah, demostrasi, pelatihan atau praktek dan 

kerja kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk 

melatih siswa berpikir, menerapkan keterampilan 

yang baru diperolehnya, serta membangun 

pemahamannya sendiri tentang materi pembelajaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan menerapkan 

pembelajaran direct intruction. Dengan 

meningkatnya motivasi belajar siswa diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pula. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas. Desain penelitian yang digunakan adalah 

model siklus Kemmis dan Taggart, yaitu penelitian 

tindakan kelas dalam bentuk spiral yang terdiri atas 

empat fase meliputi perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Keempat fase tersebut saling 
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berhubungan dalam siklus yang berulang. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 

Beji tahun pelajaran 2015/2016. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, 

angket dan tes. Data motivasi belajar siswa diper-

oleh dari analisis dokumen yaitu hasil jawaban 

angket motivasi belajar siswa. Adapun data hasil 

belajar siswa diperoleh dari hasil jawaban post-test 

siswa. Teknik analisis data untuk mengetahui 

kondisi motivasi belajar siswa dengan metode 

angket yaitu: 

S = 
N

nm
 x  100% 

Keterangan: S     =   Prosentase angket siswa 

nm  =  Jumlah item yang dipilih siswa 

dari tiap aspek pada angket 

N  = Jumlah seluruh item dari tiap aspek 

pada angket 

Menurut Subhan (2005:27), pedoman konversi yang 

umum diberikan dalam skala lima yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Prosentase Motivasi Belajar Siswa 
Prosentase Hasil Motivasi (%) Skor Standar 

80 ≤ P ≤ 100  Sangat tinggi 

65 ≤ P ≤ 79,99 Tinggi  

55 ≤ P ≤ 64,99 Sedang  

40 ≤ P ≤ 54,99 Rendah 

30 ≤ P ≤ 39,99 Sangat rendah 

Data hasil belajar siswa yang diperoleh 

dianalisis dengan cara kualitatif dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75 dan 

ketuntasan klasikal sebesar 75%. Ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal dapat dihitung dengan: 

 
Keterangan : 

X = ketuntasan belajar secara klasikal 

Xi = jumlah siswa yang tuntas 

N = jumlah siswa keseluruhan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data motivasi belajar siswa diperoleh dari 

angket yang bagikan pada pembelajaran pada setiap 

siklus. Angket yang terisi menggambarkan tentang 

kondisi motivasional siswa sesudah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model direct 

intruction (DI). Deskripsi prosentase rata-rata 

kondisi motivasi belajar seluruh siswa pada 

pembelajaran IPA (fisika) bahasan cahaya dan optik 

terhadap kondisi motivasional hasil penelitian 

dijabarkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Motivasi Belajar Siswa 

Keterangan 
Hasil Belajar Siswa 

Siklus I Siklus II 

Prosentase motivasi 

belajar siswa 

63,85% 77,00% 

Kriteria Sedang Tinggi 

Untuk memperjelas deskripsi hasil motivasi belajar 

siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

direct intruction (DI), ditunjukkan Gambar 1. 

Gambar 1 Hasil Motivasi Belajar Siswa 
 

Hasil Belajar Siswa 

. Data hasil belajar siswa diperoleh dari skor 

jawaban post-test mengenai materi yang telah 

dipelajari dalam siklus I dan siklus II. Deskripsi 

rerata skor postes hasil belajar skor postes hasil 

penelitian dijabarkan dalam Tabel 3. 

Tabel 3 Skor Posttes Hasil Belajar Siswa  

Keterangan 
Hasil Belajar Siswa 

Siklus I Siklus II 

Rata-rata hasil belajar 

siswa 
65,4 75,7 

Ketuntasan klasikal 35% 75% 

Untuk memperjelas deskripsi rerata skor 

postes hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model menggunakan model pembelajaran direct 

intruction, ditunjukkan Gambar 2.  

 Gambar 2 Skor Postes Hasil Belajar Siswa 
   

 Berdasarkan paparan subbab hasil penelitian, 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui penggunaan model pembelajaran 

direct intruction (DI).  Pelaksanaan penelitian ini 

terdiri dari dua siklus dengan materi Cahaya dan 

Optik. 

Berdasarkan data angket Adapun persentase 

nilai yang diperoleh dari data angket mengenai 

kondisi motivasional siswa selama mengikuti pem-

belajaran pada siklus I yaitu 63,85% (kriteria 

sedang). Adapun nilai angket kondisi motivasional 

siswa selama mengikuti pembelajaran pada siklus II 

ini juga mengalami peningkatan daripada siklus I. 

Pada siklus II nilai kondisi motivasional siswa 

meningkat menjadi 77,00% (kriteria tinggi). Hasil 

analisis data skor post test pada setiap siklus 

diketahui peningkatan hasil belajar. Pada siklus I 

rata-rata hasil belajar sebesar 65,4 dengan taraf 

ketuntasan sebesar 35%. Sedangkan pada siklus II 

terjadi peningkatan yaitu 75,7 untuk rata-rata hasil 
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belajar siswa, ketuntasan klasikal meningkat sebesar 

75%. 

Pada siklus I hasil yang diperoeh kurang 

maksimal, hal ini disebabkan kurang maksimalnya 

pembelajaran dan manajemen waktu dalam 

penyampaian materi kerja oleh siswa dan kurangnya 

kemampuan dalam mengambil ide serta pandangan 

baru terhadap permasalahan yang didiskusikan. 

Hasil siklus II untuk motivasi belajar siswa dan hasil 

belajar siswa mengalmi peningkatan. Peningkatan 

kondisi motivasional dan hasil belajar tersebut 

karena adanya kejelasan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru, kerja kelompok dan diskusi kelas 

yang baik, ketertarikan pada topik diskusi, maupun 

kesantaian siswa selama mengikuti pembelajaran.  

Selain itu juga guru memberikan bimbingan-

bimbingan kepada siswa dan mengarahkan siswa 

ketika melakukan eksperimen, sehingga siswa 

semakin jelas terhadap materi yang dibahas. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 

keberhasilan dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model direct instruction bukan hanya 

berasal dari guru, melainkan juga didukung dengan 

keaktifan siswa selama pelaksanakan kegiatan 

pembelajaran, sehingga pemahaman konsep fisika 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Meningkatnya 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada setiap 

siklus juga disebabkan oleh meningkatnya aktifitas 

siswa pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya 

aktifitas belajar siswa selalu diikuti dengan 

peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa terjadi 

karena siswa dilibatkan secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

permasalahan yang bertujuan untuk membangkitkan 

rasa keingintahuan siswa. Dengan demikian siswa 

menjadi termotivasi untuk mencari informasi 

mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan kemudian 

dibuktikan melalui kegiatan eksperimen. Hal 

tersebut menjadikan siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan belajar di kelas dan ketika siswa merasa ada 

hal yang belum mereka pahami mereka akan 

meminta bantuan kepada guru, sehingga 

pembelajaran berpusat pada siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang 

penerapan model pembelajaran direct intruction 

(DI) dapat disimpulkan bahwa; a). dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa; dan b) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Saran 

 Penerapan pembelajaran dengan model 

direct intruction (DI)  dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif dalam proses pembelajaran pada 

kondisi yang sama dengan peneliti. Diharapkan 

pemilihan materi yang tepat dalam penerapan 

pembelajaran, direct intruction (DI) pengelolaan 

pembelajaran yang baik dan merancang rencana 

pembelajaran agar didapatkan hasil yang maksimal. 
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Abstrak 

 

Motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi hasil belajar. Guru perlu merancang metode 

pembelajaran yang menarik sehingga dapat memotivasi siswa dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Metode pembelajaran playing card dapat motivasi siswa karena siswa dapat 

belajar sambil bermain sehingga hasil belajar siswa meningkat. Penelitian ini menggunakan 

rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang dilaksanakan 2 siklus, dengan setiap siklus 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII-F SMP Negeri 

I Bangil dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Instrumen penelitian berupa soal pretest 

dan posttest, soal playing card, dan angket motivasi belajar. Teknik analisis angket 

menggunakan persentase. Hasil PTK menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

dari siklus I dibandingkan dengan siklus II sebesar 4%. Kriteria ketuntasan klasikal tercapai 

pada siklus II. Motivasi belajar siswa terdapat peningkatan yang lebih besar daripada hasil 

belajar dari siklus I dibandingkan siklus II sebesar 64%. Dapat disimpulkan bahwa metode 

playing card dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi Objek IPA dan 

Pengamatannya. 

 

PENDAHULUAN 

Motivasi berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa, karena setiap individu mempunyai 

kebutuhan atau keinginan untuk belajar. Motivasi 

berfungsi sebagai motor penggerak aktivitas. 

Motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang 

hendak dicapai oleh individu yang sedang belajar. 

Bila seseorang yang sedang belajar menyadari 

bahwa tujuan yang hendak dicapai berguna atau 

bermanfaat baginya, maka aktivitas belajar akan 

muncul dengan kuat. Motivasi belajar seperti itu 

disebut motivasi intrinsik atau motivasi internal. 

Siswa yang termotivasi belajar akan menggunakan 

proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari 

materi sehingga siswa itu akan menyerap dan 

mengendap materi itu dengan lebih baik. Apabila 

siswa sudah dapat menyerap dan mengndap materi 

itu dengan lebih baik maka prestasi belajar siswa 

akan menjadi labih baik. 

Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya di tunjukkan dengan tes 

atau angka nilai yang diberikan guru. Hasil belajar 

seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai 

bahan yang sudah diajarkan. Hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai 

dengan tujuan pengajaran (Asep Jihad & Abdul 

Haris, 2010:15). Disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan produk atau keluaran dari pembelajaran 

yang dapat berupa perubahan pengetahuan 

(knowledge), sikap dan tingkah laku (affektif) dan 

keterampilan (psikomotor). Oleh karena itu perlu 

inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran lebih bervariasi dan 

tidak monoton, sehingga anak terpacu untuk lebih 

aktif belajar. 

Salah satu model pembelajaran inovatif 

adalah pembelajaran yang menggunakan metode 

permainana seperti palying card, dimana siswa 

bekerjasama dalam kelompok untuk mendiskusikan 

kesesuaian jawaban dari setiap pertanyaan yang 

dikeluarkan oleh kelompok lain yang menjadi lawan 

bermain. Langkah-langkah pembelajaran playing 

card sebagai berikut. 

a. Bentuk kelompok siswa secara heterogen jenis 

kelamin, satu kelompok terdiri dari 4 siswa 

b. Setiap permainan diikuti oleh 2 kelompok yang 

maju untuk playing card di depan 

c. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 paket 

soal untuk diberikan ke lawan dan 1 paket 

jawaban untuk menjawab soal yang dikeluarkan 

oleh lawan 

d. Apabila jawaban benar maka siswa dipersilakan 

tepuk tangan atau yel-yel lainnya 

e. Setiap kelompok yang benar menjawab soal 

diberi poin sebagai nilai kelompok 

Kelebihan dari metode playing card antara 

lain : (1) pembelajaran yang menarik, (2) siswa akan 

mempersiapkan secara maksimal sebelum 

pembelajaran dimulai, (3) dilatih untuk dapat 

bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain, 

(4) dominasi guru dalam pembelajaran berkurang, 

(5) meningkatkan hasil belajar khususnya dalam 

menyelesaikan soal yang berbentuk pemahaman 

bacaan, (6) siswa dapat menerima teman teman-

temannya yang mempunyai berbagai macam 
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perbedaan agama, kemampuan akademik, dan 

tingkat social, (7) dan siswa dapat mengembangkan 

keterampilan social seperti: berbagi tugas, mau 

mejlaskan idea tau pendapat orang lain, mau 

menjelaskan idea tau pendapat orang lain, bekerja 

dalam tim. Kekurangan dari metode playing card 

antara lain: (1) tidak semua terlibat dalam kegiatan, 

(2) nilai tergantung pada individu yang 

mempengaruhi nilai teman lain. 

Berdasarkan hassil observasi awal, hasil 

belajar IPA siswa masih rendah, motivasi, 

dan aktivitas siswa juga rendah. Oleh karena itu guru 

dituntut untuk mempunyai wawasan yang luas 

tentang strategi pembelajaran inovatif kreatif untuk 

meningkatkan motivasi, dan keaktifan yang tentu-

nya hasil akhirnya adalah peningkatan hasil belajar 

IPA. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

guru merancang pembelajaran menggunakan 

metode pembelajaran playing card. Metode ini 

dipilih karena dapat menarik motivasi belajar siswa, 

dimana siswa bisa belajar sambil bermain kartu 

sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

yang optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan rancangan PTK Kemmis dan Taggart 

yang berbentuk spiral. Setiap siklus terdiri dari 

kegiatan atau aktivitas yang berbentuk spiral yaitu 1) 

Plan (perencanaan), 2) Act & Observe (pelak-sanaan 

dan observasi), 3) Reflect (refleksi), dan 4) Revised 

plan (revisi perencanaan). Peneliti melakukan 

penelitian dengan 2 siklus masing-masing siklus 2 

kali pertemuan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

VII-F SMP Negeri I Bangil dengan alamat Jl. 

Patimura No. 309 Bangil. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas VII-F yang berjumlah 31 siswa yang 

terdiri dari 18 siswa perempuan dan 13 siswa laki-

laki. Instrumen penelitian berupa  soal pretest dan 

posttest, soal playing card, dan angket motivasi 

belajar. Teknik analisis angket menggunakan 

persentase.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil observasi selama proses 

pembelajaran dijelaskan dalam siklus I dan siklus II 

sebagai berikut. 

SIKLUS I 

Dalam kegiatan apersepsi guru 

menampilkan sebuah gambar siswa melakukan 

kegiatan pengukuran panjang meja menggunakan 

penggaris dengan tujuan agar siswa dapat 

mengetahui kegiatan pengukuran dari gambar 

tersebut.  Guru meminta 2 siswa dan 2 siswi untuk 

melakukan kegiatan pengukuran seperti yang 

terdapat pada gambar yang terdapat di powerpoint 

yang ditampilkan guru. Ternyata tidak sesuai dengan 

permintaan guru yang maju tidak ada siswi karena 

para siswi malu untuk maju hanya ada 2 siswa yang 

maju, tetapi ada beberapa siswa antusias untuk maju 

dan kecewa ketika guru meminta 2 siswi tidak perlu 

malu untuk maju, tetapi melihat kekecewaan siswa 

tersebut  guru mengijinkan 2 siswa lagi untuk maju. 

Dari 4 siswa yang maju guru membagi menjadi 2 

kelompok 2 siswa diminta mengukur panjang meja 

dengan menggunakan penggaris dan 2 siswa yang 

lain diminta mengukur panjang meja menggunakan 

jengkal tangannya dengan catatan meja yang diukur 

sama agar mudah mengarahkan siswa pada konsep 

yang akan diajarkan. Diperoleh data dari Faiz dan 

Dafa panjang meja = 70,5 cm, Haris dan Hilman 

panjang meja 4 jengkal. Harapan apersepsi untuk 

pengukur-an yang menggunakan jengkal 

mendapatkan data yang berbeda nilainya akhirnya 

guru meminta 1 siswa lagi untuk maju mengukur 

panjang meja menggunakan jengkal diperolehlah 

data panjang meja 3,5 jengkal. Dari data yang 

diperoleh guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya berdasarkan data yang diperoleh dan 

ditulis di papan tulis. Tetapi guru tidak melihat siswa 

bertanya karena siswa masih belum fokus terhadap 

apa yang dimaksud guru, kemudian guru memberi 

arahan pertanyaan yang diminta akhirnya 1 siswa 

bertanya “Mengapa hasil pengukuran dengan 

jengkal nilainya berbeda?” Kemudian guru 

memberikan reward berupa bintang, setelah itu ada 

beberapa siswa mengangkat tangan untuk bertanya 

“Mengapa jika satuannya berbeda nilaianya ber-

beda?”, “Mengapa nilai pengukuran dengan meng-

gunakan penggaris sama?” Dari sini guru yakin 

kalau siswa sudah fokus pada pelajaran hari ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, 

guru membentuk kelompok menjadi 8 kelompok 

heterogen jenis kelamin. Pembentukan kelompok 

secara heterogen jenis kelamin dipilih oleh guru 

karena siswa yang dipilih adalah siswa kelas VII dan 

belum tahu prestasi belajarnya karena belum 

ulangan harian, setelah terbentuk kelompok guru 

mengarahkan siswa untuk duduk tiap kelompok 

sesuai tempat yang ditunjukkan oleh guru. Setelah 

siap untuk kerja kelompok guru member petunjuk 

pembelajaran hari ini untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu bermain kartu remi (playing 

card). Permainan ini dipilih guru untuk memotivasi 

siswa dalam belajar karena sebelum diadakan 

penelitian ini motivasi belajar siswa kurang, terlihat 

dari pembelajaran sebelumnya siswa cenderung 

Gambar 1. Siswa sedang melakukan kegiatan  

      apersepsi mengukur panjang meja  

      dengan menggunkan jengkal 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

144 

 

pasif dalam belajar guru memperkirakan kurangnya 

motivasi tersebut karena siswa masih baru masuk 

kelas VII dan belum mengenal teman satu sama lain, 

siswa masih dalam tahap penyesuaian. Dari 8 

kelompok guru membagi menjadi dua kelompok 

besar dengan tujuan untuk memotivasi siswa dalam 

mendapatkan nilai yaitu kelompok A dan kelompok 

B. Kelompok A terdiri dari kelompok ganjil dan 

kelompok B terdiri dari kelompok genap. Dari tiap 

kelompok besar dibagi menjadi 4 yang akan 

bertanding yaitu kelompok A1 dan B2. Tiap – tiap 

kelompok yang menang akan mendapat bintang. 

Setelah itu guru menjelaskan aturan main dari 

playing card yaitu 1 kelompok mendapat 1 paket 

pertanyaan untuk kelompok lawan dan 1 paket kartu 

jawaban untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 

lawan. Dari penjelasana itu siswa terlihat antusias 

dengan permainan tersebut karena permainan mirip 

seperti permainan remi tetapi dimodifikasi dengan 

pertanyaan dan jawaban. Selama proses playing card 

berlangsung terlihat siswa sangat senang dan mampu 

berkomunikasi dengan temannya yang awalnya 

diam dalam kelompok mereka ikut bermain. Dalam 

pergantian kelompok siswa yang sudah maju 

memberikan motivasi kepada temannya untuk tidak 

takut dan harus berani karena permainannya seru 

asyik dan meneganggkan karena setiap kartu 

pertanyaan yang dikeluarkan lawan diberi waktu 30 

detik untuk mencari jawaban jika tidak dijawab 

dianggap salah. Bahkan ada teman yang sudah 

berlomba member semnagat kepada yang main 

untuk berhati-hati dalam menjawab karena kartu 

jawaban ada 2 untuk 1 soal yang hamper mirip, 

jangan buru-buru, tapi ingat waktu. Bagi kelompok 

lain yang belum maju guru meminta untuk membaca 

LKS berkaitan dengan materi bagi yang sudah maju 

bisa meng-erjakan latihan soal di LKS dan boleh 

menonton member semangat kepada kelompok lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SIKLUS II 

Dalam kegiatan apersepsi guru meminta 4 

siswa untuk maju kedepan, dari apersepsi awal 

banyak sekali siswa yang ingin maju kedepan ini 

adalah tanda bahwa siswa sangat termotivasi dengan 

pembelajaran sebelumnya. Guru memilih 4 siswa 

untuk maju dan membaginya menjadi 2 kelompok 

untuk mengamati meja dan minuman dalam botol. 

Guru meminta siswa untuk menulis-kan pengukuran 

yang dapat dilakukan dari meja dan botol minuman. 

Dari hasil pengamatan 2 kelompok guru 

memberikan pertanyaan “Manakah dari hasil 

pengamatan teman kalian yang merupa-kan 

besaran?”. Guru memberikan garis bawah pada 

jawaban siswa terhadap pertanyaan guru. Selanjut-

nya, guru memberika kesempatan pada siswa untuk 

bertanya dan siswa bertanya ”Apakah perbedaan 

besaran – besaran yang digaris bawahi?” 

Setelah menjelaskan tujuan pembelajaraan, 

guru membentuk kelompok menjadi 8 kelompok 

heterogen jenis kelamin. Pembentukan kelompok 

secara heterogen jenis kelamin dipilih oleh guru 

karena siswa yang dipilih adalah siswa kelas VII dan 

belum tahu prestasi belajarnya karena belum 

ulangan harian, setelah terbentuk kelompok guru 

mengarahkan siswa untuk duduk tiap kelompok 

sesuai tempat yang ditunjukkan oleh guru. Setelah 

siap untuk kerja kelompok guru member petunjuk 

pembelajaran hari ini untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu bermain kartu remi (playing 

card). Dari 8 kelompok guru membagi menjadi dua 

kelompok besar dengan tujuan untuk memotivasi 

siswa dalam mendapatkan nilai yaitu kelompok A 

dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari kelompok 

ganjil dan kelompok B terdiri dari kelompok genap. 

Dari tiap kelompok besar dibagi menjadi 4 yang 

akan bertanding yaitu kelompok A1 dan B2. Tiap – 

tiap kelompok yang menang akan mendapat bintang. 

Setelah itu guru menjelaskan aturan main dari 

playing card yaitu 1 kelompok mendapat 1 paket 

pertanyaan untuk kelompok lawan dan 1 paket kartu 

jawaban untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 

lawan. 

Selama permainan berlangsung berdasarkan 

kelemahan dari siklus I yaitu ketika 2 kelompok 

bermain kelompok yang lain cenderung untuk 

bermain dan bicara, pada siklus II guru memper-

baiki kelemahan tersebut dengan memberikan tugas 

individu dengan tujuan siswa lebih fokus dan 

memanfaatkan waktu untuk belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa sedang melakukan kegiatan  

playing card dengan sportif dan    

semangat mereka melakukan 

kegiatan tersebut 

Gambar 4. Siswa mengerjakan tugas individu  

      dan berdiskusi saat menunggu  

      pergantian kelompok untuk bermain 
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Rekapituasi nilai hasil belajar pretest dan posttest 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1 Rekap jumlah nilai, nilai rata-rata, dan  

ketuntasan tiap siklus 

Rekapituasi motivasi belajar dijelaskan dalam Tabel 

2 di bawah ini. 

Tabel 2 Rekap nilai motivasi belajar siswa 

No Keterangan Siklus 1 Siklus II 

1. Jumlah 112 131 

2. Nilai rata – rata 3.60 4.24 

3. Peningkatan 64% 

 Dari hasil siklus II diperoleh hasil motivasi 

belajar siswa sudah baik dapat dilihat dari angket 

yang diisi oleh siswa menunjukkan peningkatan 

sebesar 64% dari siklus 1.  Peningkatan motivasi 

belajar siswa dapat dilihat dari keceriaan siswa saat 

belajar dengan metode playing card, tidak adanya 

kesenjangan social antara siswa yang pendiam dan 

pintar, kerja sama dalam kelompok dalam men-

jawab dan memberikan soal ke kelompok lawan.  

Selain motivasi belajar siswa yang telah 

meningkat hasil belajar siswa juga mengalami 

peningkatan baik pra siklus maupun tes akhir dari 

Tabel 1 diperoleh adanya peningkatan hasil belajar 

untuk pra siklus sebesar 17% dan tes akhir juga 

mengalami peningkatan yaitu 19,19%. Nilai 

ketuntasan juga mengalami perubahan untuk siklus 

II memiliki rata-rata nilai secara klasikal 90,16 siswa 

mengalami ketuntasan hasil belajar itu dikatakan 

mengalami ketuntasan secara kalsikal, karena nilai 

hasil belajar IPA sudah meningkat peneliti 

memutuskan untuk menghentikan penelitian cukup 

sampai siklus II. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar dari siklus I 

dibandingkan dengan siklus II sebesar 4%. Kriteria 

ketuntasan klasikal tercapai pada siklus II. Motivasi 

belajar siswa terdapat peningkatan yang lebih besar 

daripada hasil belajar dari siklus I dibandingkan 

siklus II sebesar 64%. Dapat disimpulkan bahwa 

metode playing card dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar IPA materi Objek IPA dan 

Pengamatannya. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti 

menuliskan beberapa saran, diantaranya: 

1. Untuk mencapai kualitas proses belajar 

mengajar dan kualitas hasil belajar yang baik 

dalam pembelajaran dengan metode playing 

card pada materi Objek IPA dan 

Pengamatannya dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa diperlukan persiapan yang 

memadai seperti instrument penilaian. 

2. Untuk melaksanakan metode pembelajaran 

palying card terlebih dahulu harus dijelaskan 

tata cara pelaksanaan agar siswa tidak bingung, 

karena yang menyebabkan tujuan pembelajaran 

tidak tercapai bukan suatu tujuan belajar 

melainkan salah satu cara untuk mencapai 

tujuan belajar. 

3. Untuk melaksanakan pembelajaran playing 

card memang diperlukan persiapan terutama 

menyangkut pengetahuan dan keahlian guru dan 

siswa serta fasilitas yang mendukung proses 

belajar mengajar. 
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No Keterangan 

Pra Siklus Tes Akhir 

Siklus 

1 

Siklus 

II 

Siklus 

1 

Siklus 

II 

1. Jumlah 1780 2140 2162 2795 

2. 
Nilai rata – 

rata 
57.42 71.33 77.21 90.16 

3. Ketuntasan 6% 23% 55% 74,19% 

4. Peningkatan 17% 19,19% 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA-BIOLOGI DENGAN  

MODEL KOOPERIF TIPE THINK-TALK-WRITE (TTW)  

PADA SISWA KELAS IX-C SMP NEGERI 1 BEJI 

 

Ekaristi Sungkawaningtyas Tuti 

SMP Negeri 1 Beji 

E-mail: mail.ekaristi10@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe think-talk-write (TTW) memfasilitasi siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran  sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. TTW 

dimulai dari keterlibatan siswa dalam berfikir sendiri setelah membaca materi selanjutnya 

berbicara atau membagikan ide dengan teman dan dilanjutkan dengan menuliskan laporan 

atau kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan mengacu pada model spiral dari 

Kemmis dan Taggart. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-C SMP Negeri 1 Beji tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi observasi, dokumentasi proses pembelajaran, dan tes. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah cara  kualitatif dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 80.0 

dan ketuntasan klasikal sebesar 75%. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh 

diketahui bahwa nilai rerata tes pada siklus I sebesar 68,5 dan belum tuntas secara klasikal. 

Pada siklus II rerata hasil belajar meningkat menjadi 80,0 dan tuntas secara klasikal. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe think-talk-write (TTW) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: Model kooperatif tipe think-talk-write (TTW), hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Kualitas hasil belajar sangat tergantung dari 

proses pembelajran, sehingga upaya perbaikan dan 

pengembangan terhadap situasi dan faktor yang 

terkait dalam pembelajaran tersebut harus mutlak 

dilakukan, terutama pada inretaksi antara guru 

dengan siswa. Proses pembelajaran akan lebih 

bermakna jika interaksi guru dan siswa optimal, 

dimana siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran (Sudjana,2009:1). 

Proses pembelajaran saat ini menunjukkan 

kurang optimalnya interaksi guru dan siswa dan 

kurang aktifnya siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran. Hal ini memberikan dampak yang 

kurang baik. Secara umum, siswa kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir. 

Pembelajaran diarahkan kepada kemampuan siswa 

untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi. Otak siswa dipaksa untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang 

diingatnya, untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2007:1). Situasi 

tersebut juga terjadi di SMP Negeri 1 Beji. 

Sistem koordinasi merupakan salah satu 

materi pembelajaran Biologi kelas IX SMP/MTs. 

Siswa masih merasa sulit dan membutuhkan lebih 

banyak pemahaman sehingga memerlukan metode 

pembelajaran yang sesuai untuk memahamkan 

materi tersebut. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar yang diharapkan, usaha 

yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara 

memperhatikan siswa, menguasai materi pelajaran, 

dan memilih metode pembalajaran yang tepat. 

Berdasarkan  pengamatan guru dan refleksi 

siswa,  ada beberapa permasalahan ketika 

melaksanakan pembelajara tersebut: (1) Siswa 

kurang memiliki kemampuan memecahkan masalah, 
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(2) Siswa kurang  maksimal dalam kerjasama 

kelompok, (3) Siswa kurang maksimal dalam 

bersikap ilmiah, (4) Siswa kurang lancar dalam 

mengkomunikasikan sebuah laporan, (5) Siswa 

masih malas membaca sehingga siswa menerima 

pengetahuan dari guru saja. Ketidak aktifan siswa 

tersebut akan menurunkan motivasi belajar siswa, 

akibatnya siswa menjadi malas belajar sehingga 

hasil belajarnya rendah. Rendahnya hasil belajar 

siswa ini terjadi di kelas IX-C SMP Negeri 1 Beji. 

dapat dilihat dari nilai ulangan pada materi sistem 

koordinasi tahun pelajaran 2016/2017. Dari 40 siswa 

sebanyak 65% mempunyai nilai ulangan di bawah 

KKM. 

Permasalahan tersebut diperkirakan dapat 

diatasi dengan menerapkan model pembelajaran 

yang tepat. Model pembelajaran yang diharapkan 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

mempelajari materi secara mandiri adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

(TTW). Dalam model pembelajaran ini siswa 

diberikan waktu untuk melakukan kegiatan berfikir, 

menyusun ide-ide atau gagasan dan kemudian 

menuliskannya. 

Penggunaan Think Talk Write (TTW) 

diperkenalkan oleh Huinker dan Lauhghlin. TTW 

termasuk salah satu tipe pembelajaran kooperatif. 

TTW dikembangkan melalui proses think (berfikir), 

talk (berbicara) dan write (menulis). Penggunaan 

TTW  diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi siswa. Siswa mempelajari 

materi secara mandiri dan menuliskan hasil 

pemahamnnya dalam catatan kecil kemudian 

berdiskusi secara kelompok untuk 

mengkomunikasikan pemahaman masing-masing, 

setelah itu siswa menuliskan hasil diskusi kelompok 

tersebut sehingga siswa dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran (Yamin dan Ansari, 2008:36). 

Kegiatan berfikir dapat dilihat dari proses 

siswa membaca suatu teks atau cerita dari materi 

yang diajarkan kemudian membuat catatan apa yang 

telah dibaca. Dalam membuat catatan siswa 

menterjemahkan sendiri apa yang telah dibaca ke 

bahasanya sendiri. Membuat catatan dapat 

mempertinggi pengetahuan siswa dan meningkatkan 

keterampilan berfikir dan menulis. Setelah tahap 

think (berfikir) dilanjutkan dengan tahap talk yaitu 

berkomunikasi. Siswa menggunakan bahasa untuk 

menyajikan ide kepada temannya, membangun teori 

bersama, berbagi strategi solusi, dan membuat 

definisi. Tahapan write atau menulis berarti 

mengkonstruksi ide melalui tulisan. Menulis dalam 

sebuah materi  membantu merealisasikan salah satu 

tujuan pembelajaran yaitu pemahaman siswa tentang 

materi apa yang dipelajarinya. Kegiatan menulis 

membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga 

memungkinkan guru melihat kemampuan 

komunikasi tertulis siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar pada materi sistem 

koordinasi pada siswa kelas IX-C SMP Negeri 1 Beji 

dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-talk-write (TTW). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek penelitian 

adalah siswa kelas IX-C SMP Negeri 1 Beji yang 

berjumlah 40 siswa. Penelitian ini mengacu pada 

model penelitian tindakan kelas spiral dari Kemmis 

dan Taggart. Menurut Kemmis dan Taggart, terdapat 

empat tahapan dalam setiap siklus penelitian 

tindakan kelas yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan ini 

disebut dengan satu siklus kegiatan pemecahan 

masalah. Apabila satu siklus belum menunjukkan 

tanda-tanda perubahan ke arah perbaikan 

(peningkatan mutu), kegiatan penelitiant dilanjutkan 

pada sikus kedua dan seterusnya. Siklus akan 

berakhir jika hasil penelitian yang diperoleh telah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi observasi, dokumentasi proses 

pembelajaran, dan tes. Data hasil belajar siswa 

diperoleh dari hasil jawaban post-test siswa. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes tulis 

dengan tipe soal pilihan ganda sejumlah 10 soal. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 

80.0 dan ketuntasan klasikal sebesar 75%. 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat 

dihitung dengan: 

 

 

Keterangan : 

X = ketuntasan belajar secara klasikal 

Xi = jumlah siswa yang tuntas 

N = jumlah siswa keseluruhan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengamatan selama 

kegiatan pembelajaran terdapat permasalahan 

dimana hasil belajar siswa tergolong rendah. Hal ini 

membuat peneliti sekaligus guru IPA menyusun 

rencana perbaikan dalam meningkatkan hasil belajar 

%100
N

X Xi
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siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-talk-write (TTW). Penelitian 

tindakan ini dilaksanakan dalam dua siklus.  

Data hasil belajar siswa diperoleh dari skor 

jawaban post-test mengenai materi yang telah 

dipelajari dalam siklus I dan siklus II. Deskripsi 

rerata skor postes hasil belajar skor postes hasil 

penelitian dijabarkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Skor Posttes Hasil Belajar Siswa  

Keterangan 
Hasil Belajar Siswa 

Siklus I Siklus II 

Rata-rata hasil belajar siswa 68,5 80 

Ketuntasan klasikal 45% 85% 

Untuk memperjelas deskripsi rerata skor 

postes hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe think-talk-write (TTW), ditunjukkan Gambar 1.  

 
Gambar 1. Skor Postes Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan paparan subbab hasil penelitian, 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-talk-write (TTW). Pelaksanaan 

penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan materi 

sistem koordinasi pada manusia. 

Berdasarkan hasil analisis data skor post test 

pada setiap siklus diketahui peningkatan hasil 

belajar. Pada siklus I rata-rata hasil belajar sebesar 

68,5 dengan taraf ketuntasan sebesar 45%. 

Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan yaitu 

80 untuk rata-rata hasil belajar siswa, ketuntasan 

klasikal meningkat sebesar 80%. 

Tahap pertama yaitu tahap think (berpikir). 

Sebelum tahap ini dimulai, guru menjelaskan sedikit 

materi tentang sistem koordinasi sebagai pengantar. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

awal kepada siswa mengenai materi koordinasi 

sebelum penerapan model pembelajaran 

berlangsung. Pada tahap ini siswa diberi Lembar 

Kerja Siswa (LKS), yang berisi secara individu dan 

diminta untuk membaca. Dari aktivitas tersebut, 

siswa tidak hanya mendapat pengetahuan awal yang 

diperoleh dari guru sebelumnya tetapi juga siswa 

dapat membangun pemahamannya sendiri mengenai 

materi terkait dengan masalah pada LKS. Sehingga 

siswa akan lebih paham tentang materi yang 

dipelajari. Pada tahap ini siswa melatih daya 

pikirnya untuk mencari jawaban dari pertanyaan 

pada LKS secara mandiri. 

Kemudian siswa diminta untuk membuat 

catatan kecil yang berisi ide-ide/poin-poin terkait 

dengan pertanyaan pada LKS. Membuat catatan 

akan mempertinggi pengetahuan siswa, bahkan 

meningkatkan keterampilan berpikir dan menulis. 

Salah satu manfaat dari proses ini adalah membuat 

catatan akan menjadi bagian integral dalam 

pembelajaran. Dengan adanya catatan ini, siswa 

akan dimudahkan dalam mempelajari materi. 

Tahap yang kedua yaitu tahap talk (berdiskusi). 

Pada tahap ini siswa dilatih untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai ide-ide/poin-poin yang 

sudah dicatat pada tahap sebelumnya dalam kegiatan 

diskusi kelompok. Tahap ini bermanfaat bagi siswa 

dalam mengeksplorasi pemikirannya atau ide-

idenya. Selain itu siswa juga akan lebih terampil 

dalam berbicara baik dalam kelompok kecil maupun 

kelompok besar pada saat diskusi kelas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Huinker dan Laughin 

(dalam Yamin dan Ansari, 2008) yang menyatakan 

bahwa berdiskusi dapat meningkatkan eksplorasi 

kata dan menguji ide. Proses komunikasi dalam 

diskusi kelompok ini dimanfaatkan sebagai alat 

sebelum menulis Di samping itu, berkomunikasi 

dalam suatu diskusi dapat membantu kolaborasi dan 

meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas. 

Tahap ketiga yaitu tahap write (menulis). Pada 

tahap ini siswa memaparkan hasil yang diperoleh 

pada tahap-tahap sebelumnya secara individu ke 

dalam jawaban LKS dan rangkuman materi. 

Aktivitas menulis disini berarti mengaktualisasikan 

ide yang diperoleh pada tahap think dan talk. 

Aktivitas menulis dapat membantu siswa dalam 

merealisasikan pemahaman yang telah dipelajari. 

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 

siklus II. Peningkatan tersebut mencapai 40%. 

Sehingga dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar meningkat secara signifikan setelah 

model pembelajaran TTW diterapkan. 

Hal ini semakin diperkuat dengan penelitian 

terdahulu yakni pada jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Jafaruddin (2005) menyatakan 

bahwa model pembelajaran TTW dapat membangun 

pemahaman siswa. Serta penelitian yang dilakukan 

oleh Fahrudin (2011) bahwa model pembelajaran 
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TTW mampu membantu pemahaman siswa dalam 

memahami materi. 

Selama penelitian berlangsung, ditemukan 

beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu 

keterbatasan waktu. Hal ini dirasakan saat 

dilakukannya diskusi kelompok yang menghabiskan 

banyak waktu bagi siswa untuk menentukan 

pertanyaan yang mengarah kepada indicator 

kemampuan komunikasi matematis, karena masing-

masing siswa diwajibkan membaca, mendiskusikan, 

dan menuliskan hasil diskusi penyelesaian soal tiap-

tiap pertemuan. Karena hal tersebut, maka waktu 

yang didapatkan untuk presentasi kelompok kurang 

optimal walaupun setiap tahapan model TTW pada 

LKS sudah ditetapkan waktunya. Hal ini 

menyebabkan proses pembelajaran yang 

berlangsung tidak sesuai dengan rancangan proses 

pembelajaran 

 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think-talk-write (TTW) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Saran 

 Penerapan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe think-talk-write (TTW) 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam 

proses pembelajaran pada kondisi yang sama dengan 

peneliti. Diharapkan pemilihan materi yang tepat 

dalam penerapkan pembelajaran model 

pembelajaran kooperatif tipe think-talk-write (TTW) 

pengelolaan pembelajaran yang baik dan merancang 

rencana pembelajaran agar didapatkan hasil yang 

maksimal. 
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DENGAN KOMBINASI ROLE PLAYING 
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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang  menggabungkan dua model 

pembelajaran yaitu STAD dan Role Playing dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 25 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 2 

Wonorejo pada kegiatan diskusi kelompok dari siklus I  ke siklus II yang meningkat sebesar 

9,7 %, sedangkan pada kegiatan role playing  mengalami peningkatan 4,6 % dari siklus I ke 

siklus II. Penerapan pembelajaran kooperatif model STAD kombinasi dengan role playing 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa sebesar 17,3 %. 

 

Kata kunci:  hasil belajar, STAD, role playing 

 

PENDAHULUAN  

Pelajaran IPA sebaiknya berupa proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, 

dan menarik bagi semua siswa. Dengan demikian 

hasil belajar IPA dapat menunjukkan kemampuan 

siswa secara objektif. Kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang harus dicapai oleh siswa untuk mata 

pelajaran IPA adalah 75. Faktanya, banyak siswa 

yang belum mencapai KKM. Berdasarkan hasil 

pengamatan di SMP Negeri 2 Wonorejo dapat 

diidentifikasi beberapa faktor permasalahan yang 

terjadi yaitu metode pembelajaran yang digunakan 

belum tepat dan belum berdasarkan kebutuhan di 

kelas yang bersangkutan, tapi lebih karena tuntutan 

materi atau memenuhi tuntutan kurikulum.Selain itu 

siswa kurang fokus pada saat pembelajaran dan lebih 

banyak melakukan aktivitas di luar pembelajaran. 

Dari latar belakang tersebut, guru sebagai 

pendidik dituntut dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan dapat 

menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

(PAIKEM). Dengan teridentifikasinya permasalah-

an tersebut, maka solusi yang tepat untuk perbaikan 

sistem pembelajaran di SMP Negeri 2 Wonorejo 

adalah perlunya meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. Aspek tersebut ditunjang pada 

perbaikan dari segala segi baik inovasi pembelajaran 

melalui penggunaan metode mapun media 

penunjang pembelajaran. 

 Salah satu bentuk inovasi adalah dengan 

penerapan kolaborasi model pembelajaran STAD 

dengan Role Playing. Metode STAD (Student Team 

Achievement Devision) merupakan metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. 

Siswa dalam kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok atau tim yang masing-masing terdiri dari 

empat atau lima anggota kelompok. Setiap 

kelompok memiliki anggota yang heterogen, baik 

jenis kelamin, ras, etnik maupun kemampuannya 

(Nurhadi, 2003). 

Role Playing atau bermain peran merupakan 

sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada 

tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan unsur 

senang. Siswa dikondisikan pada situasi tertentu di 

luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di 

dalam kelas. Prinsip pembelajaran role playing 

memahami kebebasan berorganisasi dan menghargai 

keputusan bersama, siswa akan lebih berhasil jika 

mereka diberi kesempatan memainkan peran dalam 

bermusyarah, melakukan pemungutan suara 

terbanyak dan bersikap mau menerima kekalahan 

sehingga dengan melakukan berbagai kegiatan 

tersebut dan secara aktif berpartisipasi, mereka akan 

lebih mudah mengusai apa yang mereka pelajari. 

(Boediono, 2001). 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, 

2) membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep IPA, 3) meningkatkan hasil 

belajar siswa, 4) memberikan motivasi guru untuk 

pembelajaran selanjutnya yang berupa pembelajaran 

inovatif, kreatif dan berkualitas, 5) memberikan 

masukan kepada guru agar terbiasa dengan metode 

pembelajaran yang inovatif, kreatif dan berkualitas, 

6) memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran guru 

guna peningkatan kualitas pembelajaran IPA. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu penelitian praktis 

yang bertujuan untuk memperbaiki suatu keadaan 

pembelajaran di dalam kelas dengan melakukan 

tindakan-tindakan. Tindakan yang diterapkan adalah 

melalui pembelajaran kooperatif STAD Kobinasi 
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dengan Role Playing. PTK ini dilakukan selama dua 

siklus, pada setiap siklusnya terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

yang dilaksanakan selama dua siklus pembelajaran. 

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII D SMP 

Negeri 2 Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Jumlah 

siswa 25 orang dengan rincian 19 siswa laki-laki dan 

6 siswa perempuan. Kelas VIII D terdiri dari siswa 

yang heterogen. Instrumen penelitian berupa lembar 

observasi dan tes. 

Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan 

diskusi kelompok adalah perhatian pada materi 

diskusi, keaktifan mengikuti kegiatan diskusi, 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan 

menghargai saran dan pendapat sesama teman 

peserta diskusi. Bermain peran dilakukan untuk 

mengukur penguasaan siswa pada bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa. Dalam penelitian ini siswa 

berperan sebagai benda mati dalam materi 

pembelajaran Sistem Peredaran Darah Manusia dan 

Sistem Pengangkutan Air dan Zat Mineral Pada 

Tumbuhan. 

Data peningkatan proses pembelajaran dan 

hasil belajar dianalisis kemudian ditentukan 

kualitasnya. Data proses pembelajaran didasarkan 

atas skor yang diperoleh dikalikan 100%. Data hasil 

belajar dianalisis dengan menghitung persentase 

ketuntasan kelas. Siswa dinyatakan tuntas belajar 

bila mendapat skor ≥ 70%, sedangkan ketuntasan 

kelas tercapai bila minimal 75% siswa tuntas belajar. 

Dalam penelitian ini menggabungkan model 

STAD dengan Role Playing dengan langkah-

langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1) Guru membentuk kelompok dengan jumlah 

anggota 7 siswa/siswi. 

2) Guru menyajikan materi pelajaran yang 

difokuskan pada konsep-konsep penting. 

3) Guru memberikan tugas pada masing-masing 

kelompok untuk membuat skenario role playing 

dari materi yang sudah mereka peroleh. 

4) Guru mengacak kelompok yang akan tampil 

untuk memperagakan skenario. 

5)  Guru memberi penghargaan (rewards) kepada 

kelompok yang memiliki nilai/poin tertinggi. 

6)  Guru memberikan kesimpulan secara umum. 

7) Evaluasi. 

8) Penutup. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi PTK 

 Dari perencanaan yang telah dibuat, 

pembelajaran sudah dilaksanakan menggunakan 

model STAD dengan kombinasi Role Playing. 

Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

perencanaan untuk materi Sistem Peredaran Darah 

pada Manusia. Pada kegiatan diskusi kelompok 

belum semua siswa dapat berdiskusi dengan baik. 

Hal ini mungkin karena jumlah anggota dalam 

kelompok terlalu banyak. Dari 3 kelompok besar 

siswa diperoleh data bahwa terdapat 2 kelompok 

yang menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran, 

yaitu kelompok I dan kelompok 2. Secara umum dari 

2 kelompok tersebut sudah menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa dapat menjawab pertanyaan 

pada LKS dengan bimbingan guru, selain itu juga 

aktif dalam berdiskusi. Adapun kelompok 3 

sebagian besar belum menunjukkan antusiasme 

dalam pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada saat 

diskusi kelompok masih ada siswa yang kurang 

fokus dengan materi. 

 Melalui tahapan observasi dan refleksi, maka 

guru sebagai peneliti dan mendapat masukan dari 

observer yaitu: 

a) Menunjuk langsung kepada siswa yang dianggap 

cakap dan mampu mengorganisir anggotanya 

bukan atas pilihan siswa sendiri. Pilihan siswa 

terkadang karena alasan suka atau tidak suka 

terhadap siswa tertentu dan bukan karena 

kemampuan manajerialnya. 

b) Pembagian kelompok dengan anggota dalam 

jumlah besar bisa juga menjadi penyebab kurang 

optimalnya diskusi kelompok. 

Selanjutnya masukan tersebut akan 

diterapkan sebagai upaya perbaikan proses 

pembelajaran pada siklus berikutnya. 

B. Hasil Belajar IPA 

Nilai hasil belajar IPA berupa aktifitas 

diskusi kelompok, bermain peran, nilai rata-rata 

pada tes tertulis, ketuntasan belajar dan persentase 

peningkatan seluruh aktifitas pada siklus I dan siklus 

II dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Nilai Hasil Belajar pada Siklus I  

dan Siklus II 

Dari Tabel 1 dapat dikemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Aktifitas diskusi kelompok pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 9,7% dari siklus 

I 

2. Kegiatan bermain peran pada siklus II 

mengalami peningkatan 4,6 % dari siklus I 

3. Rata-rata kelas pada siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 17,3 % dari siklus I 

4. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 17,6% 

dari siklus I. 

Dari analisis data di atas dapat diketahui 

bahwa pada diskusi  kelompok diperoleh nilai rata-

No 
Aspek yang 

diamati 

Nilai Pening

katan 

(%) 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Diskusi Kelompok  73 80,1 9,7 

2 Bermain Peran 78,7 82,3 4,6 

3 

Tes tertulis 

a. Rata-rata kelas 

b. Jumlah siswa 

yang tuntas 

belajar 

74 

17 

86,8 

20 

17,3 

17,6 
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rata pada siklus I sebesar 73 dan siklus II sebesar 

80,1. Jika dikaitkan dengan indikator proses 

pembelajaran dapat dikatakan bahwa siswa 

mengajukan pertanyaan, menyampaikan ide/ 

gagasan, menjawab pertanyaan serta keaktifan siswa 

dalam diskusi pada siklus I termasuk kategori cukup 

dan mengalami peningkatan pada siklus II yang 

termasuk kategori baik. Ada peningkatan sebesar 9,7 

% dari siklus I ke siklus II.  

Aspek-aspek yang dinilai pada kegiatan 

bermain peran meliputi penguasaan materi dan 

ekspresi. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 78,7 

dan mengalami peningkatan sebesar 4,6% yaitu 

82,3. Dalam hal ini kegiatan bermain peran sudah 

baik dan mengalami peningkatan pada siklus II. 

Nilai rata-rata kelas hasil tes tertulis pada 

siklus I sebesar 74 dan siklus II 86,8 terjadi 

peningkatan sebesar 17,3% sedangkan siswa yang 

dinyatakan tuntas belajar pada siklus I sejumlah 17 

siswa dan siklus II sejumlah 20 siswa, terjadi 

peningkatan sebesar 17,6%. Ini berarti bahwa 

pembelajaran kooperatif model STAD kombinasi 

dengan Role Playing yang dilakukan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar IPA siswa kelas VIII D SMP Negeri 2 

Wonorejo.  

Penerapan metode kooperatif model STAD 

kombinasi dengan Role Playing terbukti mampu 

membuat siswa secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta 

bermain peran. Dengan keterlibatan secara 

kooperatif dalam pembelajaran, melalui diskusi 

kelompok dan melaporkan atau mempresentasikan 

dalam bentuk bermain peran maka dalam kelompok 

akan terjadi tanggung jawab bersama, masing-

masing anggota kelompok memberi sumbangan 

pemikiran kepada kelompok, membuat keputusan 

bersama, melakukan dialog untuk memecahkan 

masalah dan mereka dapat melakukan refleksi atas 

keberhasilan kelompok (Lie, 2000). Dengan cara 

kooperatif, maka keberhasilan kelompok dapat 

ditingkatkan sebab permasalahan dan pemecahan 

masalah dipikirkan bersama. Pembelajaran 

kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada 

siswa kelompok atas maupun kelompok bawah yang 

bekerjasama menyelesaikan tugas-tugas akademis 

mereka, kelompok atas akan menjadi tutor bagi 

siswa kelompok bawah (Ibrohim, 2000). Dengan 

mengorganisasi siswa secara kooperatif maka proses 

belajar dan hasil belajar dapat ditingkatkan. Johnson 

& Johnson dalam Ibrohim (2000) menyatakan 

bahwa siswa yang belajar melalui pembelajaran 

kooperatif akan memiliki pengalaman sains yang 

lebih baik. Belajar kooperatif yang menggunakan 

penghargaan kelompok dan akuntabilitas individu 

akan meningkatkan pencapaian belajar siswa. 

Salah satu hasil belajar dengan teknik 

permainan ialah siswa akan lebih termotivasi untuk 

belajar, juga suasana di kelas tidak meresahkan, 

menakutkan, dan teknik permainan ini dapat 

merangsang minat dan gairah siwa dalam proses 

pembelajaran. Motivasi merupakan salah satu sarana 

yang paling berguna pada pembelajaran dengan 

menggunakan teknik permainan. Rasa senang 

terlibat dalam proses pembelajaran dengan 

permainan dapat mengakibatkan para siswa akan 

mampu memahami  apa yang akan dipelajari secara 

sempurna . Pembelajaran dengan teknik permainan 

akan melahirkan suatu persaingan yang positif antar 

siswa. Persaingan yang positif di dalam kelas 

kondusif membantu siswa-siswa untuk belajar 

menguasai konsep-konsep yang harus dipahami, 

mempraktekan keetrampilan interpersonal dan 

melakukan dengan tepat, sehingga diharapkan siswa 

dapat menikmati emosinya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang 

telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pembelajaran kooperatif model 

STAD kombinasi dengan Role Playing  dapat 

meningkatkan proses  pembelajaran IPA siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Wonorejo yaitu pada 

kegiatan diskusi kelompok dari siklus I  ke siklus 

II meningkat sebesar 9,7%, sedangkan pada 

bermain peran mengalami peningkatan 4,6% dari 

siklus I ke siklus II. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif model 

STAD kombinasi dengan Role Playing  dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Wonorejo meningkat sebesar 

17,3% dari siklus I ke siklus II.  

Saran 

Dari keseluruhan proses dan hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan, saran yang perlu diper-

timbangkan adalah diperlukan keterampilan guru 

untuk memetakan materi apa yang sesuai dengan 

model pembelajaran ini Guru perlu menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif model STAD 

sebagai salah satu metode alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran, atau dapat pula dengan meng-

kombinasi dengan model pembelajaran yang lain. 
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Abstrak 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatan prestasi belajar siswa SMP 

Muhammadiyah 3 Pandaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif. Subjek penelitian sebanyak 20 siswa kelas VIII. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan metode eksperimen dapat  meningkatan prestasi belajar siswa 

pada materi pertumbuhan dan perkembangan sebesar 20%, yaitu pada siklus I (65%) dan pada 

siklus II (85%). Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Kata kunci: prestasi belajar, metode eksperimen, pertumbuhan dan perkembangan 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran menurut Soetomo (1993: 68) 

adalah proses pengelolaan lingkungan yang dengan 

sengaja dilakukan sehingga memungkinkan siswa 

belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan 

tingkah laku tertentu. Sedangkan belajar adalah 

suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah 

laku yang bukan disebabkan oleh proses 

pertumbuhan yang bersifat fisik saja tetapi 

perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, daya pikir, 

sikap dan lain-lain. Pada konteks IPA, pembelajaran 

dan belajar merupakan proses menantang dan 

menyenangkan yang dilakukan baik guru maupun 

siswa.   

Dalam pembelajaran IPA, proses penalaran 

deduktif sangat penting karena hal ini dapat 

menguatkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh 

siswa. Selain itu, pembelajaran ini dapat melatih cara 

berfikir siswa secara sistematis, logis, kritis, kreatif, 

dan konsisten. Pembelajaran IPA yang baik tidak 

hanya mengutamakan pada penyerapan melalui 

pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan 

pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan 

informasi. Untuk itu aktivitas siswa perlu 

ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas-tugas 

melalui kelompok kecil agar dapat menjelaskan ide-

ide kepada sesama teman dalam kelompok tersebut. 

(Hudoyo, 1990: 24).  

Kerja dalam kelompok memerlukan 

partisipasi aktif dari seluruh siswa. Untuk itu perlu 

ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam pembelajaran. Adapun 

metode yang dimaksud adalah metode pembelajaran 

kooperatif eksperimen. Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu aktivitas yang melibatkan siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan 

tujuan bersama. (Felder, 1994: 2). 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan 

interaksi antar siswa, karena siswa akan melakukan 

komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan 

komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat 

menguasai materi pelajaran dengan mudah karena 

ternyata siswa lebih mudah memahami penjelasan 

dari kawannya dibanding penjelasan dari guru 

karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka 

lebih sejalan dan sepadan. (Sulaiman dalam 

Wahyuni, 2001: 2). Penelitian juga menunjukkan 

bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak 

yang positif terhadap siswa yang rendah hasil 

belajarnya. (Nur, 1996: 2). 

Berdasarkan hasil observasi di SMP 

Muhammadiyah 3 Pandaan diketahui bahwa prestasi 

belajar siswa masih kurang memuaskan karena nilai 

hasil belajar kognitif siswa masih di bawah nilai 

ketuntasan minimal (KKM). Selama proses 

pembelajaran IPA berlangsung, antusiasme siswa 

kurang muncul. Inisiatif siswa dalam melakukan 

tanya jawab saat diskusi juga kurang, hal ini 

membuat proses pembelajaran menjadi kurang 

menarik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

metode eksperimen pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan. Pemilihan materi didasarkan pada 

pertimbangan bahwa materi ini memerlukan 

kegiatan belajar siswa secara kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif melalui metode eksperimen 

ini diharapkan dapat menumbuhkan antusiame siswa 

untuk lebih terampil dan aktif berinteraksi selama 

proses pembelajaran IPA, sehingga prestasi belajar 

siswa dapat meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (Class Action Research) yang terdiri dari 2 

siklus. PTK dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif sebab menggambarkan suatu 

teknik pembelajaran yang diterapkan di kelas dan 

selanjutnya menjelaskan hasil yang dapat dicapai. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 
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Pandaan dan dilaksanakan pada bulan Agustus-

September di semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017 Subyek penelitian adalah 20 siswa kelas 

VIII. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari silabus, RPP, lembar 

kegiatan siswa, lembar observasi kegiatan belajar 

mengajar, dan tes formatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil PTK Siklus I 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, 

LKS, dan soal tes formatif. Selain itu juga 

dipersiapkan lembar observasi model 

pembelajaran kooperatif metode eksperimen, 

dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

2. Tahap pelaksanaan dan observasi 

Pelaksanaan kegiatan belajar belajar mengajar 

untuk siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 8 

Agustus 2016 di kelas VIII dengan jumlah siswa 

20 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai guru model. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang 

telah dipersiapkan. Pada akhir pelaksanaan 

pembelajaran, siswa diberi tes formatif I dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar yang telah dilakukan. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan belajar mengajar. Observer 

adalah kolega guru. 

Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus I 

No Aspek yang diamati 
Penilaian Rata

-rata P1 P2 

I 

Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan 

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menghubungkan dengan 

pelajaran sebelumnya 

4. Mengatur siswa dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

 

2 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

2 

B. Kegiatan inti 

1. Mempresentasikan 

langkah-langkah metode 

pembelajaran kooperatif 

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

3. Melatih keterampilan 
kooperatif 

4. Mengawasi setiap 

kelompok secara bergiliran 

5. Memberikan bantuan 

kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan 

 

2 

 

 

2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

 

C. Penutup 

1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

2. Memberikan evaluasi 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

II Pengelolaan Waktu 2 2 2 

III Antusiasme Kelas    

1. Siswa antusias 

2. Guru antisias 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

 Jumlah 32 32 32 

(Keterangan, 1= tidak baik; 2= kurang baik; 3- cukup 

baik; 4= baik) 

 Berdasarkan Tabel 1, aspek-aspek yang 

mendapatkan kriteria kurang baik adalah memoti-

vasi siswa,  menyampaikan tujuan pembelajaran,  

pengelolaan waktu,  dan antusiasme siswa. Keempat 

aspek yang mendapat nilai kurang baik di atas, 

merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus 

I dan akan dijadikan bahan refleksi dan revisi yang 

akan dilakukan pada siklus II.  

 Hasil observasi berikutnya adalah aktivitas 

guru dan siswa seperti pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus I 
No Aktivitas Guru yang diamati % 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Menyampaikan tujuan 

Memotivasi siswa 

Mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya 

Menyampaikan materi/ langkah-langkah/ 

strategi 

Menjelaskan materi yang sulit 

Membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

Meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan 

Memberikan umpan balik 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

5,0 

8,3 

8,3 

6,7 

 

13,3 

21,7 

 

10,0 

 

18,3 

8,3 

No Aktivitas siswa yang diamati % 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Mendengarkan/ memperhatikan penjelasan 

guru 

Membaca buku 

Bekerja dengan sesama anggota kelompok 

Diskusi antar siswa/ antara siswa dengan 

guru 

Menyajikan hasil pembelajaran 

Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ ide 

Menulis yang relevan dengan KBM 

Merangkum pembelajaran 

Mengerjakan tes evaluasi 

22,5 

 

11,5 

18,7 

14,4 

 

2,9 

5,2 

8,9 

6,9 

8,9 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas tampak bahwa 

aktivitas guru yang paling dominan pada siklus I 

adalah membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep, yaitu 21,7 %. Aktivitas lain 

yang persentasenya cukup besar adalah memberi 

umpan balik/ evaluasi, tanya jawab dan menjelaskan 

materi yang sulit yaitu masing-masing sebesar 13,3 

%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan 

adalah mengerjakan/ memperhatikan penjelasan 

guru yaitu 22,5 %. Aktivitas lain yang persentasenya 

cukup besar adalah bekerja dengan sesama anggota 

kelompok, diskusi antar siswa atau antara siswa 

dengan guru, dan membaca buku yaitu masing-

masing 18,7%; 14,4%; dan 11,5 %. 

Pada siklus I, secaraa garis besar kegiatan 

belajar mengajar dengan metode eksperimen sudah 

dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru 

masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan 

dan arahan. 
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Tabel 3. Nilai Tes Formatif Pada Siklus I 

No. 

Urut 
Skor 

Keteranga

n 
No. 

Urut 
Skor 

Keteranga

n 

T TT T TT 

1 50  √ 11 80 √  

2 75 √  12 60  √ 

3 80 √  13 80 √  

4 40  √ 14 40  √ 

5 90 √  15 50  √ 

6 75 √  16 75 √  

7 75 √  17 75 √  

8 75 √  18 75 √  

9 50  √ 19 80 √  

10 75 √  20 50  √ 

∑ 685 7 3 ∑ 665 6 4 

Jumlah Skor 1350 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 2000  

Rata-Rata Skor Tercapai 67,50 

Keterangan: T: Tuntas; TT: Tidak Tuntas 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Pada  

Siklus I 
No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas 

belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

67,50 

13 

 

65,00 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa 

nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 67,50 dan 

ketuntasan belajar mencapai 65 % atau ada 13 siswa 

dari 20 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara 

klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa 

yang memperoleh nilai ≥ 75 hanya sebesar 65 % 

lebih kecil dari persentase ketuntasan yang 

dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih belum mengerti dengan baik 

langkah-langkah pembelajaran eksperimen yang ada 

di LKS. 

3. Tahap refleksi  

Refleksi dilakukan setelah pembelajaran di kelas 

berakhir. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, 

sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan 

pada siklus berikutnya. Guru perlu lebih terampil 

dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa 

sebaiknya diajak untuk terlibat langsung dalam 

setiap kegiatan yang akan dilakukan. Guru perlu 

mengatur waktu secara baik, menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa perlu dan dalam 

menarik kesimpulan sebaiknya melibatkan siswa 

secara klasikal. 

 

B. Hasil PTK Siklus II 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKS, soal 

tes formatif, lembar observasi pengelolaan 

pembelajaran kooperatif model kooperatif, dan 

lembar observasi aktivitas guru-siswa. 

 

 

2. Tahap pelaksanaan dan observasi 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk 

siklus III dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 

2016. Adapun data hasil penelitian pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus  

II 

No Aspek yang diamati 
Penilaian Rata

-rata P1 P2 

I 

Pengamatan KBM 

A. Pendahuluan 

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menghubungkan dengan 

pelajaran sebelumnya 

4. Mengatur siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

B. Kegiatan inti 

1. Mempresentasikan langkah-

langkah metode 

pembelajaran kooperatif 

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

3. Melatih keterampilan 

kooperatif 

4. Mengawasi setiap kelompok 

secara bergiliran 

5. Memberikan bantuan kepada 

kelompok yang mengalami 

kesulitan 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

C. Penutup 

1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

2. Memberikan evaluasi 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

II Pengelolaan Waktu 3 3 3 

III 
Antusiasme Kelas 

1. Siswa antusias 

2. Guru antisias 

 

3 

4 

 

3 

3 

 

3 

4 

 Jumlah 45 44 45 

(Keterangan, 1= tidak baik; 2= kurang baik; 3- cukup 

baik; 4= baik) 

Dari Tabel 5 diketahui bahwa aspek-aspek 

yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus 

II) yang dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan 

metode eksperimen sudah mendapatkan penilaian 

cukup baik dari pengamat. Aktivitas tersebut adalah 

memotivasi siswa, membimbing siswa, merumuskan 

kesimpulan dan menemukan konsep, serta 

pengelolaan waktu. Aktivitas guru dan siswa 

ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.  

 

Tabel 6. Aktivitas Guru dan Siswa Pada Siklus  

II 
No Aktivitas Guru yang diamati % 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Menyampaikan tujuan 

Memotivasi siswa 

Mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya 

Menyampaikan materi/ langkah-langkah/ 

strategi 

Menjelaskan materi yang sulit 

Membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

Meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan 

Memberikan umpan balik 

Membimbing siswa merangkum pelajaran 

6,7 

6,7 

10,7 

13,3 

 

10,0 

22,6 

 

10,0 

 

11,7 

10,0 
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No Aktivitas siswa yang diamati % 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

Mendengarkan/ memperhatikan penjelasan 

guru 

Membaca buku 

Bekerja dengan sesama anggota kelompok 

Diskusi antar siswa/ antara siswa dengan 

guru 

Menyajikan hasil pembelajaran 

Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ ide 

Menulis yang relevan dengan KBM 

Merangkum pembelajaran 

Mengerjakan tes evaluasi 

20,8 

 

13,1 

22,1 

15,0 

 

2,9 

4,2 

6,1 

7,3 

8,5 

 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa 

aktivitas guru yang paling dominan pada siklus II 

adalah membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep yaitu 22,6%, sedangkan 

aktivitas menjelaskan materi yang sulit dan memberi 

umpan balik/evaluasi/tanya jawab  menurun masing-

masing sebesar (10%), dan (11,7%). Aktivitas lain 

yang mengalami peningkatan adalah mengkaitkan 

dengan pelajaran sebelumnya (10%), 

menyampiakan materi/strategi  /langkah-langkah 

(13,3%), meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan (10%), dan 

membimbing siswa merangkum pelajaran (10%). 

Adapun aktivitas ynag tidak menglami perubahan 

adalah menyampaikan tujuan (6,7%) dan 

memotivasi siswa (6,7%).  

Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling 

dominan pada siklus II adalah bekerja dengan 

sesama anggota kelompok yaitu (22,1%) dan 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

(20,8%), aktivitas yang mengalami peningkatan 

adalah membaca buku siswa (13,1%) dan diskusi 

antar siswa/antara siswa dengan guru (15,0%).  

Tabel 7. Nilai Tes Formatif Pada Siklus II 

No. 

Urut 
Skor 

Keteranga

n 
No. 

Urut 
Skor 

Keteran

gan 

T TT T TT 

1 75 √  11 75 √  

2 80 √  12 90 √  

3 90 √  13 80 √  

4 60  √ 14 60  √ 

5 100 √  15 80 √  

6 80 √  16 90 √  

7 90 √  17 90 √  

8 80 √  18 100 √  

9 75 √  19 80 √  

10 80 √  20 60  √ 

∑ 810 9 1 ∑ 805 8 2 

Jumlah Skor 1600 

Jumlah Skor Maksimal Ideal 2000 

Rata-Rata Skor Tercapai 81 

Keterangan: T: Tuntas; TT: Tidak Tuntas 

 

Tabel 8. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 
No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81 

17 

85 

 

Berdasarkan Tabel 9 diatas diperoleh nilai 

rata-rata tes formatif sebesar 81 dan dari 20 siswa 

yang telah tuntas sebanyak 17 siswa dan 3 siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara 

klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 85% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada 

siklus II ini mengalami peningkatan lebih baik dari 

siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar pada 

siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan 

kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

kooperatif metode eksperimen. Peningkatan prestasi 

belajar siswa ini disebabkan siswa sudah terbiasa 

dengan pembelajaran eksperimen ini sehingga siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang telah 

diberikan guru. 

 

3. Tahap Refleksi 

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dapat 

duraikan sebagai berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Meskipun ada beberapa aspek yang belum 

sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya 

untuk masing-masing aspek sudah bagus. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui 

bahwa siswa aktif selama proses belajar 

berlangsung. 

3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya 

sudah mengalami perbaikan sehingga proses 

belajar mengajar menjadi lebih baik. 

4) Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 

ketuntasan. 

Pada siklus II guru telah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif metode eksperimen  dengan 

baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif metode ekspermen  

memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin tingginya pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari siklus I dan II) yaitu masing-masing 

65%, dan 85%. Pada siklus II ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal telah tercapai. 

Berdasarkan hasil penelitian pada proses 

pembelajaran IPA materi pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup dengan metode 

eksperimen, diketahui bahwa aktivitas siswa yang 

paling dominan adalah bekerja dengan 

menggunakan alat/media, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktivitas siswa dapat 

dikategorikan aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru 

selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-

langkah metode eksperimen dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yaitu membimbing dan 

mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan 

LKS/menemukan konsep, menjelaskan materi yang 

sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil PTK yang telah dilakukan 

selama dua siklus, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif metode eksperimen  

memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 

20%, yaitu pada siklus I (65%) sedangkan pada 

siklus II (85%). 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif metode 

eksperimen mempunyai pengaruh positif yaitu 

berpeluang dapat meningkatkan aktivitas dan 

motivasi belajar siswa. 

Saran 

Agar proses belajar mengajar IPA lebih 

efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi guru dan siswa, maka untuk melaksanakan 

pembelajaran kooperatif metode eksperimen perlu 

dilakukan persiapan yang lebih baik, yaitu 

melibatkan beberapa observer selama perencanaan 

dan pengamatan. Selain itu kelengkapan sarana 

prasarana selama eksperimen berlangsung juga perlu 

disediakan sesuai kebutuhan siswa. Perlu adanya 

penelitian yang lebih lanjut pada materi yang 

berbeda agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa SMP Muhammadiyah 3 Pandaan secara 

kontinu. 
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PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS IX   

PADA MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA  

DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN STAD  

DI SMP PGRI PURWOSARI 
 

Siti Mukaromah, Metri Dian Insani 

SMP PGRI Purwosari 

e-mail: s.mukaromah67@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMP PGRI Purwosari diketahui bahwa kompetensi siswa 

dalam menguasai materi IPA ternyata masih rendah, hal ini berdampak pada motivasi dan 

hasil belajar juga rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diterapkan 

pembelajaran kooperatif khususnya strategi pembelajaran STAD untuk membantu siswa 

mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IX di SMP PGRI Purwosari pada materi sistem 

reproduksi pada manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas dilakukan sebanyak 2 siklus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX SMP PGRI Purwosari pada materi sistem 

reproduksi manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi motivasi belajar siswa yang 

meningkat menjadi 13 siswa pada akhir siklus PTK. Meningkatnya motivasi belajar ini diikuti 

dengan meningkatkan hasil belajar siswa yaitu rata-rata kelas pada tes sebelum siklus sebesar 

61.27, pada tes siklus I sebesar 70.13, dan siklus II sebesar 84.20. 

 

Kata kunci: hasil belajar, motivasi belajar, sistem reproduksi, STAD 

 

PENDAHULUAN  

Penyelenggara pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat dan keluarga. Masing-masing 

mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh karenai tu 

keberhasilan suatu penyelenggaraan program 

pendidikan merupakan keberhasilan bersama.  

Kesadaran orang tua dan masyarakat  dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan sangat 

diperlukan. Setiap orang tua harus mampu 

memberikan motivasi yang sangat besar kepada 

anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Sedangkan warga 

masyarakat  juga harus dapat menciptakan kondisi 

lingkungan yang kondusif sehingga setiap anak 

selalu berusaha untuk dapat  melakukan kegiatan 

belajar dengan aman dan nyaman. 

Pada pelajaran IPA memuat materi 

pelajarannya yang cukup luas dan beberapa kali 

terjadi perubahan materi karena mengikuti 

perkembangan kurikulum, hal ini ternyata dapat 

berdampak pada siswa. Siswa kurang berminat 

dalam mengikuti pelajaran IPA, sehingga hasil yang 

diperoleh menjadi kurang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Sebagai pendidik maka guru merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan di bidang 

pendidikan (Louisel, dkk., 1992; Hamalik, 2005). 

Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan 

khususnya dalam kurikulum peningkatan sumber 

daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan 

selalu bermula pada guru (Nurhadi, dkk., 2004). 

Motivasi  belajar IPA pada siswa SMP PGRI 

Purwosari masih rendah. Banyak siswa yang kurang 

berminat atau berkonsentrasi pada saat guru 

memberikan materi pembelajaran IPA. Untuk 

mengatasi hal ini diperlukan model pembelajaran 

yang bisa mengaktifkan siswa belajar IPA, misalnya 

pembelajaran kooperatif. Dewasa ini telah banyak 

digunakan model pembelajaran kooperatif, bahkan 

pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model 

pembelajaran yang banyak dikembangkan. Dalam 

pembelajaran kooperatif terdapat macam-macam 

model pembelajaran, salah satunya adalah strategi 

pembelajaran STAD. Strategi pembelajaran STAD 

merupakan salah satu tipe metode pembelajaran 

kooperatif yang fleksibel (Soewolo, 2005). Sejumlah 

penelitian telah banyak dilakukan berkaitan dengan 

strategi pembelajaran  dengan dasar STAD. 

Penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan 

bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran 

semacam itu dapat termotivasi belajarnya dan 

memperoleh prestasi yang lebih baik, dan 

mempunyai sikap yang lebih baik pula terhadap 

pembelajaran (Rusita, 2006; Azis, 2006). 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas perlu diadakan penelitian yang 

berjudul “Upaya Peningkatan Motivasi Belajar IPA 

Siswa Kelas IX  pada Materi Sistem Reproduksi 

Manusia dengan Menggunakan Strategi 

Pembelajaran STAD di SMP PGRI Purwosari” 

http://primadonakita.blogspot.com/2014/05/download-ptk-biologi-smp-meningkatkan.html
http://primadonakita.blogspot.com/2014/05/download-ptk-biologi-smp-meningkatkan.html
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah strategi 

pembelajaran STAD. STAD merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk 

melibatkan siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran. 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, siswa dalam suatu kelas tertentu dibagi 

menjadi kelompok dengan 4–5 siswa, dan setiap 

kelompok harus heterogen, yang berasal dari 

berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah, anggota tim menggunakan lembar 

kegiatan untuk menuntaskan materi 

pembelajarannya dan kemudian saling membantu 

satu sama lain untuk memahami materi pelajaran 

melalui tutorial, lembar kerja siswa dengan diskusi. 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dengan 

ceramah, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Pada 

pelaksanaannya semua metode yang dilakukan 

disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

siswa. 

Menurut Slavin, R.E (1991) ada 5 langkah 

utama di dalam pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran STAD, yaitu: 

1. Penyajian kelas 

2. Tahapan kegiatan belajar kelompok 

3. Tahapan menguji kinerja individu 

4. Penskoran peningkataniIndividu 

5. Tahapan mengukur kinerja kelompok 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari observasi awal yang telah dilakukan 

oleh guru pada awal semester ganjil tahun pelajaran 

2016-2017 dikelas IX SMP PGRI Purwosari telah 

diketahui bahwa enelitian ini dilakukan sebanyak 2 

siklus yang dilakukan masing-masing 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama digunakan sebagai 

pelaksanaan siklus dan pertemuan kedua digunakan 

sebagai evaluasi. Siklus I pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 

pertemuan kedua pada tanggal 30 Agustus 2016. 

Pada pertemuan ini, peneliti memulai strategi 

pembelajaran STAD yang terdiri dari 5 tahap yaitu : 

1) Penyajian Kelas 

Penyajian kelas ini yaitu berupa menyiapkan 

bahan pelajaran. Bahan pelajaran tersebut berupa 

gambar-gambar yang berhubungan dengan organ-

organ yang menyusun sistem reproduksi pada 

manusia. 

2) Tahapan kegiatan belajar kelompok 

Guru memberikan LKS kepada setiap siswa 

untuk dikerjakan secara individu dalam kelompok. 

Dalam satu kelompok, siswa yang telah 

menyelesaikan LKS terlebih dahulu dapat 

menjelaskan anggota kelompok lainnya sampai 

mengerti. Alokasi waktu yang diberikan adalah 60 

menit. Pada saat LKS dibagikan, terdapat beberapa 

siswa yang masih kebingungan terhadap LKS 

tersebut dan hanya melihat teman-temannya dari 

kelompok lain. 

3) Tahapan menguji kinerja individu 

Tahapan ini berupa pemberian kuis 1 kepada 

setiap siswa. Setiap siswa dibagikan soal kuis 1 dan 

dikerjakan secara individu untuk mengetahui nilai 

setiap kelompok.  

4) Penskoran peningkatan individu dan 

kelompok 

Penskoran individu diberikan guru setelah kuis 

1 terlaksana. Penskoran individu merupakan acuan 

untuk penskoran kelompok dan kemudian dapat 

memberikan penghargaan kepada kelompok dengan 

nilai tertinggi. Nilai kelompok didapatkan dari nilai 

kuis setiap anggota kelompok yang dijumlahkan. 

Nilai setiap kelompok pada kuis 1 dapat dilihat pada 

lampiran 18. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki nilai tertinggi. 

Penghargaan diberikan kepada kelompok 2. 

5) Tes Siklus I 

Pada pertemuan kedua setiap siswa dibagikan 

soal tes siklus 1 dan dikerjakan secara individu untuk 

mengetahui kemampuan kognitif siswa selama 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

STAD. 

Siklus II pertemuan pertama dilaksanakan 

pada tanggal 5 September 2016 dan pertemuan 

kedua pada tanggal 6 September 2016. Pada 

pertemuan ini, peneliti memulai strategi 

pembelajaran STAD yang terdiri dari 5 tahap yaitu : 

1) Penyajian kelas 

Penyajian kelas ini yaitu menyiapkan bahan 

pelajaran. Bahan pelajaran tersebut berupa buku 

paket siswa dan LKS yang berhubungan dengan 

hormon dan penyakit/kelainan pada sistem 

reproduksi manusia. 

2) Tahapan kegiatan belajar kelompok 

Guru memberikan LKS kepada setiap siswa 

untuk dikerjakan secara individu dalam kelompok. 

Dalam satu kelompok, siswa yang telah 

menyelesaikan LKS terlebih dahulu dapat 

menjelaskan anggota kelompok lainnya sampai 

mengerti. Alokasi waktu yang diberikan adalah 60 

menit.  

3) Tahapan menguji kinerja individu 

Tahapan ini berupa pemberian kuis 2 kepada 

setiap siswa. Setiap siswa dibagikan soal kuis 2 dan 

dikerjakan secara individu untuk mengetahui nilai 

setiap kelompok.  

4) Penskoran peningkatan individu dan 

kelompok 

 Penskoran individu diberikan guru setelah kuis 

2 terlaksana. Penskoran individu merupakan acuan 

untuk penskoran kelompok dan kemudian dapat 

memberikan penghargaan kepada kelompok dengan 

nilai tertinggi. Nilai kelompok didapatkan dari nilai 

kuis setiap anggota kelompok yang dijumlahkan. 

Nilai setiap kelompok pada kuis 1 dapat dilihat pada 
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lampiran 19. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki nilai tertinggi. 

Penghargaan diberikan kepada kelompok 3. 

5) Tes Siklus II 

Pada pertemuan kedua setiap siswa dibagikan 

soal tes siklus II dan dikerjakan secara individu 

untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa 

selama pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran STAD 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat 

bahwa ada perubahan yang terjadi dari sebelum 

siklus ke siklus I maupun siklus II yang diketahui 

dari hasil belajar melalui hasil tesnya. Rekapitulasi 

hasil tes sebelum siklus, pada siklus I, dan siklus II 

dapat dilihat melalui Tabel 1. di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa 

Keterangan 
Sebelum 

Siklus 
Siklus I 

Siklus 

II 

Rata-rata 61.27 70.13 84.20 

Di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM) (0-74) 

15 Siswa 
10 

Siswa 

0 

Siswa 

Sama dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM) (75) 

0 Siswa 4 Siswa 
1 

Siswa 

Di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

(KKM) (76-100) 

0 Siswa 1 Siswa 
14 

Siswa 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa hasil 

belajar siswa melalui hasil tesnya mengalami 

peningkatan rata-rata dari tes sebelum siklus yaitu 

61.27 kemudian meningkat pada tes siklus I menjadi 

70.13 dan pada tes siklus II menjadi 84.20. Nilai di 

bawah KKM pada sebelum siklus terdapat 15 siswa, 

pada siklus I terdapat 10 siswa, dan pada siklus II 

sudah tidak ada siswa yang memiliki nilai di bawah 

KKM. Nilai sama dengan KKM pada sebelum siklus 

tidak ada, pada siklus I terdapat 4 siswa, dan pada 

siklus II hanya 1 siswa. Nilai di atas KKM pada 

sebelum siklus tidak ada, pada siklus I hanya 1 

siswa, dan pada siklus II terdapat 14 siswa.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran STAD pada 

materi sistem reproduksi manusia kelas IX SMP 

PGRI Purwosari  dapat meningkatkan hasil belajar. 

Selain itu pada pembelajaran ini dapat pula 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga 

semua materi dapat terserap oleh setiap siswa yang 

tidak hanya melalui guru tetapi juga melalui 

interaksi sesama siswa. Motivasi belajar siswa dapat 

dilihat melalui instrumen observasi motivasi belajar 

siswa pada setiap siklusnya. Rata-rata jumlah siswa 

yang memenuhi pada deskriptor instrumen observasi 

motivasi belajar siswa pada siklus I sebanyak 12 

siswa dan meningkat menjadi 13 siswa pada siklus 

II. Dengan adanya peningkatan ini maka dapat 

dikatakan bahwa strategi pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IX SMP 

PGRI Purwosari pada materi sistem reproduksi 

manusia.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari PTK ini adalah strategi 

pembelajaran STAD pada materi sistem reproduksi 

pada manusia dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas IX di SMP PGRI Purwosari. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi motivasi belajar 

siswa pada siklus I terdapat 12 siswa yang kemudian 

meningkat menjadi 13 siswa pada siklus II. 

Meningkatnya motivasi belajar ini dapat pula 

meningkatkan hasil belajar siswa yaitu rata-rata 

kleas pada tes sebelum siklus sebesar 61.27, pada tes 

siklus I sebesar 70.13 dan siklus II 84.20. 

Saran 
Berikut saran untuk perbaikan yaitu: 

1. Diharapkan bagi para guru dapat memilih 

metode atau cara mengajar yang tepat agar dapat 

memacu semangat dan aktivitas belajar siswa, 

serta menumbuhkan minat dan motivasi dalam 

mengikuti pelajaran, sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Guru terus mencoba dan menggali metode 

pembelajaran lainnya agar lebih bervariasi dan 

menciptakan suasana belajar yang kondusif 

pada siswa yang akhirnya berpengaruh positif 

pada hasil belajar siswa. 

3. Siswa hendaknya lebih aktif lagi dalam 

berpartisipasi saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung dengan menggunakan referensi dan 

alat pembelajaran yang tersedia. 

4. Pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan 

kelengkapan pembelajaran di sekolah dalam 

upaya menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar. 

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui apakah strategi pembelajaran 

STAD dapat diterapkan dan memberi hasil yang 

baik pada mata pelajaran IPA dengan topik yang 

berbeda. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS VIII SMP PGRI PANDAAN 

MELALUI PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN EKSPERIMEN 
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Abstrak 

 

Hasil pengamatan di kelas VIII SMP PGRI Pandaan pada saat pembelajaran IPA berlangsung 

menunjukkan fakta bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi IPA yang 

abstrak. Permasalahan tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang belum memenuhi 

Kritera Ketuntasan Minimal (KKM). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini tersiri atas 2 siklus 

dan bertujuan untuk meningkatan hasil belajar siswa pada materi pertumbuhan dan 

perkembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode 

eksperimen dapat  meningkatan hasil belajar siswa dari nilai rata-rata sebesar 63 menjadi 77 

atau berarti persentase ketuntasan belajar secara klasikal naik sebesar 20%. 

 

Kata kunci: hasil belajar, IPA, metode eksperimen 

 

PENDAHULUAN  

Perubahan sistem pendidikan di Indonesia 

merupakan implikasi dari perubahan paradigma 

pendidikan yaitu pendidikan yang bersifat 

behavioristik menjadi pendidikan yang bersifat 

konstruktivistik. Dalam hal ini telah terjadi 

perubahan dalam proses belajar mengajar yaitu 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru 

mengalami perubahan menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (Trianto, 2010). 

Perubahan paradigma tersebut disikapi oleh 

pemerintah dengan adanya perubahan kurikulum 

yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan memecahkan masalah dengan 

menggunakan prinsip dan proses sains. Kurikulum 

2006 menuntut guru agar lebih kreatif dalam 

menetapkan indikator pembelajaran sesuai dengan 

kondisi siswa dan sarana prasarana yang disediakan  

oleh sekolah. Guru merasa lebih “leluasa“ dalam 

menentukan tujuan hasil belajar akan tetapi tetap 

mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2006. 

Mengingat tingginya tuntutan masyarakat 

terhadap mutu pelayanan pendidikan, maka guru 

perlu melakukan strategi dalam proses pembelajaran 

dengan mengimplementasikan macam–macam 

metode pembelajaran yang bersifat konstruktivis.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas VIII 

SMP PGRI Oandaan diketahui hasil belajar IPA 

pada segi kognitif, afektif, dan psikomotor masih 

rendah. 

Permasalahan yang dihadapi pada 

pembelajaran IPA di SMP PGRI Pandaan adalah: (1) 

motivasi belajar masih rendah. Siswa beranggapan 

mata pelajaran IPA merupakan materi yang sulit dan 

kurang bermanfaat. (2) kurangnya kesiapan guru 

dalam mengajar. (3) sangat jarang dilakukan kerja 

praktikum atau demonstrasi karena keterbatasan 

sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. (4) 

aktivitas belajar siswa rendah yang ditandai oleh 

siswa kurang aktif dalam mencari pengetahuan 

sendiri, cenderung pasif dan hanya menunggu 

pemberian materi guru. (5) kemampuan berpikir 

siswa rendah dilihat jarangnya siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru maupun menjawab 

pertanyaan guru. (6) penguasaan materi pelajaran 

oleh siswa tidak bisa bertahan lama. (7) prestasi 

belajar siswa rendah dengan salah satu indikatornya 

sebagian besar yaitu 68% siswa belum bisa 

memahami kompetensi dasar IPA dengan baik 

sehingga belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang ditetapkan  

Oleh karena itu permasalahan pembelajaran 

IPA yang dialami siswa kelas VIII SMP PGRI 

Pandaan perlu segera dicari solusi pemecahannya. 

Salah satunya adalah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran yaitu mengimplementasikan metode 

pembelajaran yang efektif berupa kegiatan 

eksperimen.  

Menurut Kartikasari (2011) kegiatan 

eksperimen merupakan kegiatan ilmiah yang dalam 

menemukan konsep yang dilakukan melalui 

percobaan dan penelitian ilmiah. Metode 

eksperimen memberi kesempatan siswa untuk 

mengamati sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengamati suatu obyek, keadaan atau proses 

sesuatu. Dengan begitu, siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari suatu kebenaran, 

mencoba mencari data baru, mengolah sendiri, 

membuktikan suatu hukum atau dalil dan menarik 

kesimpulan atas proses yang dialaminya. Proses 

penemuan konsep yang melibatkan keterampilan-

keterampilan yang mendasar melalui percobaan 

ilmiah dapat dilaksanakan dan ditingkatkan melalui 

kegiatan laboratorium maupun di alam terbuka.  

Menurut Nur (1996) dengan menggunakan 

metode eksperimen ini memiliki hubungan yang erat 
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dengan hasil belajar siswa karena dengan siswa 

memperoleh pengetahuan secara langsung, maka 

konsep yang didapatkan akan selalu diingat dan 

siswa mudah memahami materi. Selain itu, siswa 

juga akan mampu untuk memecahkan masalah 

dengan berpikir mandiri sehingga dapat 

memberdayakan kemampuan yang ada pada dirinya. 

Pengetahuan yang didapat akan semakin baik karena 

siswa akan berpasangan dengan kelompoknya untuk 

berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan siswa 

lainnya. Hal demikian akan memungkinkan siswa 

untuk lebih meningkatkan proses konstruksi 

pengetahuan dalam rangka memaknai pengetahuan 

yang diperolehnya sendiri, sehingga pada akhirnya 

hasil belajar akan meningkat. Diharapkan dengan 

penerapan metode ekperimen siswa yang tadinya 

pasif menjadi aktif, termotivasi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, dan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Metode 

pembelajaran eksperimen mempunyai kelebihan 

antara lain meningkatkan pemahaman dan 

pengembangan siswa dalam pembelajaran serta 

mengembangkan upaya kerjasama dalam mencapai 

tujuan bersama.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka 

perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VIII 

SMP PGRI Pandaan melalui penerapan metode 

pembelajaran eksperimen pada materi pertumbuhan 

dan perkembangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di 

SMP PGRI Pandaan. Waktu penelitian dilakukan 

selama satu bulan yaitu Tanggal 16 Agustus 2016 

sampai 13  September 2016. Subyek penelitian 

adalah siswa–siswi kelas VIII SMP PGRI Pandaan 

Tahun pelajaran 2016/2017. Persiapan penelitian 

dimulai menentukan bahan ajar tentang 

pertumbuhan dan perkembangan, membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) termasuk LKS, 

evaluasi, rubrik, media praktikum, dan instrumen 

penelitian.berupa angket. 

Pelaksanaan penelitian berdasarkan 

tahapanan sebagai berikut. 

1. Siswa diberikan materi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tumbuhan. 

2. Setelah selesai diberi materi, Guru membimbing 

siswa untuk berdiskusi. 

3. Guru memberikan LKS pada siswa dan 

menjelaskan langkah kerja untuk melakukan 

eksperimen untuk mengukur pertumbuhan pada 

tanaman. 

4. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa.  

5. Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari 

hasil pembelajaran dan mengingatkan siswa 

kembali untuk melakukan eksperimen sesuai 

dengan LKS yang diberikan. 

6. Guru memberikan tugas pada siswa berupa tes 

tulis dan tes unjuk kerja. 

Langkah pembelajaran metode pembelajaran 

eksperimen terdiri atas: : 

1. Siswa menerima materi pertumbuhan dan 

perkembangan. 

2. Siswa mendapatkan LKS dari guru dan 

mendengarkan penjelasan guru tentang langkah 

kerja untuk melakukan eksperimen. 

3. Siswa mempersiapkan alat dan bahan untuk 

eksperimen. 

4. Siswa melakukan eksperimen sesuai langkah 

kerja yang ada di LKS yang sudah dijelaskan 

guru. 

5. Siswa melakukan pengamatan setiap hari dan 

mencatat hasil pengamatannya ke dalam tabel 

pengamatan. Selain itu siswa juga melakukan 

pemotretan setiap perkembangan pertumbuhan 

kacang hijau. 

6. Pada hari ke–6 siswa diminta menghitung rata–

rata panjang batang tanaman. 

7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan untuk 

presentasi pertemuan berikutnya. 

8. Siswa melakukan presentasi. 

9. Siswa dan guru menyusun kesimpulan dari 

pembelajaran. 

10. Siswa mengerjakan tugas dari guru berupa tes 

tulis dan tes unjuk kerja. 

Tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Peneliti menyusun perangkat pembelajaran 

eksperimen termasuk RPP, LKS, evaluasi, 

rubrik, media praktikum, dan instrumen 

penelitian 

b. Pelaksanaan  

Setiap siklus dilakukan 2 kali pertemuan  dan 

setiap pertemuan 2 kali 40 menit. Setiap siswa 

dibagikan LKS untuk melakukan penelitian 

tentang perkecambahan. Setiap siswa melakukan 

eksperimen sesuai dengan langkah kerja yang 

terdapat pada LKS yang sudah dijelaskan guru.  

c. Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus I yang dilakukan   

adalah pengamatan pada aktivitas siswa dan 

guru, menggunakan format observasi. Pada saat 

pelaksanaan tindakan, sekaligus diadakan 

observasi secara langsung oleh beberapa 

observer. Dalam penelitian ini yang bertugas 

sebagai observer adalah Sulicha Zumihasta, S. 

Pd., Rochayaningsih  dan Winarni, S. Pd.  

Pada saat pelaksanaan tindakan, tugas observer 

adalah mengamati dan mencatat aktifitas siswa 

pada saat proses pembelajaran.  

d. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk memperoleh balikan 

pelaksanaan tindakan dan hasil kerja siklus I. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, 

tahap refleksi diperlukan untuk mengetahui 

kekurangan– kekurangan yang ada pada siklus I 

serta mencari solusi atas kekurangan/permasala-
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han yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan perbaikan pada siklus II. 

2. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan setelah 

mempelajari hasil refleksi pada siklus I. Dengan 

mengetahui hasil dan kekurangan serta akibat 

yang terjadi pada siklus I maka pada siklus II 

diharapkan tindakan yang dilaksanakan akan 

lebih efektif. Rencana tindakan yang dilakukan 

pada siklus II adalah memperbaiki Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tahap–tahap 

pelaksanaan tindakan pada siklus II sama dengan 

tahap–tahap pada siklus I tetapi dengan materi 

pembelajaran yang berbeda. Pada siklus ke II ini 

tahap tahap yang akan dilaksanakan sama dengan 

pada tahap I yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus I 

 Pada siklus I secara garis besar kegiatan 

belajar mengajar dengan metode eksperimen belum 

dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah 

rekapitulasi hasil belajar siswa pada siklus I, seperti 

yang terlihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa pada Siklus I 
No Uraian Hasil Siklus I 

1 Nilai rata rata tes 63 

2 
Jumlah siswa yang belum tuntas 

belajar 
4 

3 Persentase ketuntasan belajar 33 

 

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa 

dengan menerapkan pembelajaran eksperimen 

diperoleh nilai rata–rata presentase belajar siswa 

adalah 63 dan ketuntasan belajar mencapai 33%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena 

siswa yang belum memperoleh nilai >77 sebesar 

33%. Hal ini disebabkan karena guru kurang 

maksimal dalam memotivasi siswa dan 

menyampaikan tujuan dengan jelas. Selain itu siswa 

juga belum memahami langkah kerja yang harus 

dilakukan saat eksperimen. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

diperoleh informasi sebagai berikut: 

1. Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa 

dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan langkah kerja eksperimen 

2. Guru kurang maksimal dalam pengolahan waktu 

3. Siswa kurang aktif selama pembelajaran 

berlangsung 

4. Siswa kurang bisa memahami langkah kerja 

eksperimen dan membuat kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada 

siklus I masih terdapat kekurangan, sehingga perlu 

adanya perbaikan untuk dilakukan pada siklus ii. 

Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa 

dan lebih jelas dalam meyampaikan tujuan 

pembelajaran, sebaiknya siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan 

dilakukan, sehingga siswa bisa lebih antusias. Guru 

perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan 

menambahkan informasi–informasi yang dirasa 

perlu dan memberi catatan mengenai materi yang 

sulit kepada siswa.  

B. Siklus II 

 Pada siklus II secara garis besar kegiatan 

belajar mengajar dengan metode eksperimen 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus 

sebelumnya. Siswa tidak lagi kebingungan dengan 

langkah kerja yang tercantum di LKS. Beberapa 

siswa bahkan menunjukkan keingintahuan yang 

besar terhadap hasil eksperimen yang dilakukan. 

Tabel 2 berikut menunjukkan rekapitulasi hasil 

belajar siswa pada siklus II.. 

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 
No Uraian Hasil Siklus II 

1 Nilai rata rata tes 77 

2 
Jumlah siswa yang belum tuntas 

belajar 
1 

3 Persentase ketuntasan belajar 83 

 

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui terjadi 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa yang 

dilakukan melaui pelaksanaan tes. Hasil belajar 

siswa mencapai rata-rata nilai sebesar 77, yang 

merupakan nilai minimun ketuntasan secara 

individual. Walaupun demikian ternyata masih ada 1 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Oleh 

karena itu perlu mendapatkan remidi, perbaikan nilai 

agar dapat dinyatakan tuntas belajar. Hal ini secara 

kuantitatif menunjukkan bahwa persentase 

ketuntasan siswa dalam menguasai materi tentang 

pertumbuhan dan perkembangan mencapai nilai 

85%. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, 

siswa tampak aktif baik secara kemampuan kognitif 

maupun keterampilan proses sains. Kemampuan 

kognitif dapat dilihat dari kegiatan tanya jawab, 

evaluasi, maupun tes. Sedangkan keterampilan 

proses sains tampak pada saat siswa menyiapkan alat 

dan bahan praktikum, membuat hipotesis, 

merancang alat, mencatat data, menganalisis, dan 

membuat kesimpulan.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan terbukti bahwa hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP PGRI Pandaan mengalami 

peningkatan. Metode eksperimen cocok diterapkan 

pada pembelajaran IPA, karena memungkinkan 

siswa mencari dan menemukan konsep sendiri 

melalui aktivitas penemuan yang menyenangkan. 

Melalui PTK ini dapat disimpulkan bahwa melalui 

pembelajaran kooperatif metode eksperimen, hasil 

belajar siswa dapat ditingkatkan. Persentase hasil 

belajar peserta didik meningkat menjadi 83%.   
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Saran 

Perlu dilakukan penelitian tindakan kelas 

secara terus menerus agar perbaikan dalam 

pembelajaran IPA dapat ditingkatkan. Ada berbagai 

macam metode pembelajaran. Dengan menerapkan 

metode pembelajaran yang bervariasi diharapkan 

proses pembelajaran tidak lagi berlangsung secara 

monoton, melainkan mampu memfasilitasi siswa 

dalam atmosfer belajar yang menarik dan 

menyenangkan.  
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SMP ROUDLOTUL AQOIDI BANGIL TAHUN PELAJARAN 2016-2017 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas belajar IPA siswa kelas XII SMP 

Alqoidi Bangil dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning metode 

diskusi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. Aktivitas 

belajar IPA didapat melalui lembar observasi terhadap kinerja siswa dan dianalisis secara 

kualitatif. Aktivitas belajar siswa dilihat dari kemampuan mengenal alat ukur, melakukan 

pengukuran menggunakan alat ukur secara teliti dan benar, serta membaca hasil pengukuran 

suhu dengan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas belajar 

siswa dari siklus I ke siklus II melalui penerapan model pembelajara kooperatif learning 

metode diskusi. Hasil refleksi pada siklus I menunjukkan aktivitas belajar kurang efektif jika 

kelompok beranggotakan 4 orang. Berdasarkan hasil refleksi tersebut pada siklus II terjadi 

perubahan jumlah anggoata kelompok menjadi 2 orang.  

 

Kata kunci: Cooperative learning, aktivitas belajar, metode diskusi. 

 

PENDAHULUAN  

IPA merupakan salah satu mata pelajaran 

yang sebagian besar menjadi mata pelajaran yang 

sering ditakuti oleh siswa. Hal ini mungkin 

disebabkan banyak materi dalam IPA yang dianggap 

sulit oleh siswa. Kesulitan tersebut dapat disebabkan 

karena matapelajaran IPA banyak melibatkan rumus 

yang dianggap rumit oleh siswa. 

Siswa Kelas 7 SMP Roudlotul Aqoidi 

Bangil  adalah terdiri dari siswa baru yang baru lulus 

dari sekolah Dasar (SD) yang semua adalah putri  

dan sebagian besar tinggal dalam asrama, hanya 

sebagian kecil yang dari luar asrama. Sebagian besar 

siswa merasa takut, belum berani untuk 

mengemukakan pendapat. Aktivitas siswa di dalam 

kelas secara umum belum optimal. Rendahnya 

aktivitas atau keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dapat menyebabkan rendahnya 

prestasi belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan 

penerapan metode pembelajaran yang dapat 

merangsang keaktifan siswa. 

Pada standar kompetensi 1 mata pelajaran 

IPA kelas 7, terdapat beberapa kompetensi dasar, 

diantaranya: mendeskripkan besaran pokok dan 

besaran turunan beserta satuannya dan melakukan 

pengukuran dasar secara teliti dengan mengguna-

kan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan 

dalam kehidupan sehari–hari. Kompetensi dasar 

tersebut menuntut kemampuan baik kognitif mau-

pun psikomotorik. Siswa sehingga siswa diharap-

kan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selama 

ini siswa kelas VII SMP Roudlotul Aqoidi bangil 

belum seluruhnya terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran adalah melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif  metode diskusi.   

Pembelajaran kooperatif menurut Suprayekti (2006) 

dapat memberikan dampak positif, diantaranya:  

membangun sikap belajar kelompok /bersosialisasi, 

membangun kemampuan bekerjasama, melatih 

kecakapan berkomunikasi. melatih keterlibatan 

emosi siswa, mengembangkan rasa percaya diri 

dalam belajar, meningkatkan prestasi akademiknya 

secara individu dan kelompok, meningkatkan 

motivasi belajar, dan memperoleh kepuasan belajar. 

Metode diskusi merupakan salah satu teknik 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keaktifan 

siwa. Metode diskusi memungkinkan proses belajar 

mengajar terjadi, dimana interaksi antara dua atau 

lebih individu yang terlibat, saling tukar menukar 

pengalaman, informasi, dan keterampilan 

memecahkan masalah (Djamarah & Zain, 2006). 

Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan 

penerapan pembelajaran kooperatif metode diskusi 

untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas dengan dua siklus. Masing-masing 

siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksana-

kan pada tanggal 23 agustus 2016 dan pada tanggal 

13 September 2016 di SMP Roudlotul Aqoidi Bangil  
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kelas VII dengan jumlah siswa 34 siswi. Indikator 

keberhasilan penelitian adalah terpenuhinya kriteria 

ketutasan minimal (KKM) sebesar 75 oleh paling 

tidak 70% siswa.  

Prestasi belajar siswa dilihat dari 

kemampuan mengenal alat ukur, melakukan 

pengukuran menggunakan alat ukur secara teliti dan 

benar, serta membaca hasil pengukuran suhu dengan 

tepat. Prestasi belajar siswa dilihat menggunakan 

lembar observasi terhadap kemampuan psikomotor 

dalam mengenal alat ukur, melakukan pengukuran  

menggunakan alat ukur yang tepat secara teliti dan 

benar, serta kemampuan membaca hasil pengukuran 

suhu dengan tepat. Prestasi belajar siswa juga dilihat 

dari hasil test pada masing-masing siklus. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada siklus I siswa melaksanakan 

pembelajaran kooperatif dimana diskusi 

dilakasanakan dalam kelompok beranggotakan 4. 

Pembelajaran diawali dengan apersepsi yang 

diberikan oleh guru dengan menanyakan mengenai 

alat apa sajakah yang biasa digunakan untuk 

mengukur dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

menjawab dengan antusias bahwa alat yang 

digunakan timbangan, meteran, timbangan kodok, 

timbangan beras. Hal ini menunjukan bahwa mereka 

sangat akrab dengan alat alat yang disebutkan tadi. 

Guru melakukan apersepsi untuk memancing 

perhatian siswa dan mengajak siswa untuk 

konsentrasi ke materi yang akan dibahas yakni 

mengenai pengukuran panjang, massa dan volume. 

Selanjutnya siswa secara berkelompok diminta 

untuk melakukan pengukuran panjang dengan 

menentukan panjang dan lebar meja, serta saling 

mengukur tinggi badan anggota kelompok, 

menggunakan mistar yang memiliki dua jenis satuan 

yakni cm dan inci. Pada saat melakukan pengukuran 

volume, siswa diminta untuk menentu-kan volume 

air dan volume benda tak beraturan menggunakan 

gelas ukur. 

Pada siklus pertama anak tampak antusias 

melakukan pengukuran, sebagian besar anggota 

kelompok yang beranggotakan 4 orang melakukan 

pengukuran panjang dan lebar meja bersama  Setelah 

itu siswa menentukan luas meja. Pengukur-an 

panjang juga dilakukan dengan saling mengukur 

tinggi badan menggunakan mistar, anak yang akan 

diukur tinggi badannya di minta berdiri dekat 

tembok, kemudian diatas kepala diletakan penggaris 

sehingga posisi pengaris tegak lurus dengan kepala 

siswa yang diukur. Sedang temannya memberi tanda 

di dinding, kemudian menggukur dengan meteran 

dan mencatat di lembar kerja siswa sesuai apa 

adanya.  

Pada kegiatan mengukur panjang, lebar dan 

luas meja hampir sebagian besar melakukan secara 

bersama dengan teman sekelompoknya dan 

membaca nilai yang diperoleh. Pada pengukuran 

panjang, ada hal yang menarik yakni terdapat 

perdebatan dalam menentukan satuan yang diguna-

kan, ada yang menghendaki menggunakan satuan 

senti meter dan ada yang menggunakan dalam satuan 

inci. Hal ini dapat disebabkan karena sebagian besar 

anak lebih mengenal satuan cm daripada inci. 

Pembelajaran cooperative yang dilakukan dengan 

aggota kelompok yang heterogen dapat memberi 

peluang untuk saling tukar pengalaman antar 

anggota kelompok, Anggota kelompok yang sudah 

mengenal satuan inci dapat memberi pengetahuan 

baru kepada anggota kelompok yang belum 

mengenal satuan tersebut.  

Pada kegiatan pengukuran volume, hanya 

dua orang siswa yang mampu melakukan 

pengukuran volume benda tak beraturan dengan cara 

mengukur volume air talam gelas ukur sebelum dan 

setelah mencelupkan benda tak beraturan ke dalam 

gelas ukur, lalu menghitung selisih volume air 

setelah dan sebelum dimasukkan benda tak 

beraturan.  

Pada siklus I ini, jumlah anggota kelompok 

sebanyak 4 orang memungkinkan beberapa siswa 

tidak dapat melakukan kegiatan diskusi dengan baik 

sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Hal 

ini dapat disebabkan siswa belum dapat melakukan 

pembagian tugas dengan baik sehingga kegiatan 

diskusi masih didominasi oleh beberapa orang saka. 

Berdasarkan hasil pada tahap siklus I, disarankan 

agar pada siklus berikut-nya jumlah anggota 

kelompok dibuat dua orang agar pembagi-an tugas 

dalam satu kelompok dapat lebih merata. 

Rerata hasil belajar pada siklus I adalah 76,9 

dengan persentase jumlah siswa yang memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal adalah sebanyak 30%. 

Rerata prestasi belajar telah memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal namu persentase jumlah siswa 

yang memenuhi KKM masih di luar kriteria 

keberhasilan penelitian yang ditetapkan. 

Pada siklus II siswa tidak melakukan 

kegiatan percobaan, tetapi melakukan diskusi 

dengan kelompok beranggotakan dua orang. Pada 

siklus II siswa melakukan konversi satuan baik 

satuan suhu yakni Farenheit ke Celcius, Reamur, dan 

Kelvin, maupun sebaliknya. Prestasi belajar siswa 

pada siklus II dilihat dari kemampuan mereka dalam 

melakukan konversi satuan tersebut. 

Pada siklus II terjadi peningkatan prestasi 

belajar dari siklus I. Rerata prestasi belajar siswa 

adalah sebesar 77,4 dengan persentase jumlah siswa 

yang mencapai Kritesia Ketuntasan Minimal adalah 

sebanyak 73,5%. Hasil peningkatan rerata prestasi 

belajar dan persentase jumlah siswa yang memenuhi 

KKM ditunjukkan  pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Peningkatan Prestasi Belajar  

Siswa 

 

PENUTUP 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui 

penerapan pendekatan kelompok dan metode diskusi 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII 

SMP Roudlotul Aqoidi Bangil Tahun Pelajaran 

2016-2017. Oleh karena itu pembelejaran IPA dapat 

dilaksanakan dengan pembelejaran yang dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, salah satunya adalah 

pembelajaran kooperatif metode diskusi. 
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Abstrak 

 

Strategi pembelajaran yang kurang tepat dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya 

keaktifan belajar siswa. Hal ini juga yang terjadi pada siswa kelas IX-B SMPN 2. Guru 

dituntut untuk mampu memilih model pembelajaran yang dapat mengaktifkan belajar siswa. 

Salah satu strategi yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah 

pembelajaran Think, Pair, Share (TPS). Pembelajaran TPS diharapkan dapat membuat siswa 

lebih aktif mengikuti pembelajaran IPA. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian 

tindakan kelas tentang  peranan model pembelajaran TPS dalam meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan peningkatkan keaktifan  belajar 

siswa  di kelas IX-B SMPN 2 Winongan melalui penerapan model pembelajaran TPS. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2  siklus. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas IX-B SMPN 2 Winongan tahun pelajaran 2016/2017 sejumlah 25 anak 

yang terdiri dari 16 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Pada saat pembelajaran IPA dengan 

model pembelajaran TPS berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar 

siswa menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi kenaikan 

keaktifan belajar siswa  saat penerapan pembelajaran TPS di kelas IX-B SMPN 2 Winongan. 

Pada siklus I keaktifan belajar siswa saat Think rata-rata mencapai 78 %; saat Pair untuk 

aspek keterlibatan siswa dalam kerja kelompok mencapai rata-rata 76 %, jumlah siswa yang 

bertanya rata-rata mencapai 22% dan jumlah siswa yang menjawab/ berpendapat rata-rata 

mencapai 16%; saat Share untuk jumlah siswa yang bertanya rata-rata mencapai 21%, 

sedangkan jumlah siswa yang menjawab/berpendapat rata-rata mencapai 15%. Pada siklus II  

keaktifan belajar siswa saat Think rata-rata mencapai 88 %; saat Pair untuk aspek keterlibatan 

siswa dalam kerja kelompok rata-rata mencapai 87%, jumlah siswa yang bertanya rata-rata 

mencapai 35% dan jumlah siswa yang menjawab/ berpendapat rata-rata mencapai 25%; saat 

Share untuk jumlah siswa yang bertanya rata-rata mencapai 33%, sedangkan jumlah siswa 

yang menjawab / berpendapat rata-rata mencapai 24%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

disarankan kepada para guru, khususnya guru mata pelajaran IPA, untuk menggunakan 

pembelajaran TPS sebagai alternatif dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Think Pare Share, Keaktifan Belajar. 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan 

secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya se-

bagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena 

itu pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan 

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampil-

an proses dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2008:147). 

Dengan demikian pembelajaran IPA menuntut siswa 

aktif melalui kegiatan inkuiri ilmiah baik di kelas 

maupun di luar kelas. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas 

yang penulis ajar pada kenyataannya tidak semudah 

yang penulis bayangkan. Selama penulis mengajar 

IPA di kelas 9 di SMPN 2 Winongan penulis melihat 

kenyataan yang memprihatinkan di kelas yang 

penulis ajar. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Rata-rata siswa yang mengerjakan tugas di sekolah 

hanya 60 %. Hampir tidak ada siswa yang berani 

bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya belum 

dimengertinya. Jika diberi pertanyaan, hanya sekitar 

10% siswa yang berani menjawab.  

Berdasarkan kenyataaan tersebut, penulis 

berupaya meningkatkan keaktifan. Belajar aktif 

sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimum. Belajar aktif adalah 

suatu belajar yang menekankan keaktifan siswa 

secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Ketidakaktifan siswa dalam belajar di kelas ada 

kemungkinan disebabkan  pembelajaran yang 

penulis lakukan metodenya kurang bervariasi, 

banyak ceramah dan kurang mengajak anak untuk 

berdiskusi , sehingga anak kurang terlatih untuk 

berpendapat, mengajukan pertanyaan dan menyang-

gah pendapat teman. Anak tampak pasif dan bila 

ditanya yang menjawab hanya beberapa orang anak 
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saja, dan anak itu-itu saja. Penulis memilih model 

pembelajaran Think Pair Share untuk memecahkan 

permasalahan seperti yang sudah di uraikan di atas 

karena model pembelajaran TPS  merupakan salah 

satu model pembelajaran yang konstruktivis yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Struktur yang dikembangkan dalam Think Pair 

Share menghendaki siswa bekerja saling membantu 

dalam kelompok  kecil (2-6 anggota) dan lebih 

dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada 

penghargaan individual. TPS memiliki prosedur 

yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi 

siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab 

dan saling membantu satu sama lain. Berdasarkan 

penelitian, ada beberapa kelebihan pembelajaran 

kooperatif antara lain seperti diutarakan Slavin 

(dalam Basuki, 2011 : 8), bahwa belajar kooperatif 

yang menggunakan penghargaan kelompok dan 

akuntabilitas individual akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. Di samping itu Slavin juga mengata-

kan bahwa pembelajaran kooperatif dapat memberi 

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah 

maupun kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik, siswa 

kelompok atas akan menjadi tutor bagi siswa 

kelompok bawah. 

Berdasarkan masalah di atas, tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk men-

deskripsikan penerapan model pembelajaran TPS di 

kelas  IX-B SMPN 2 Winongan tahun pelajaran 

2016/2017 dan peningkatan keaktifan  belajar siswa 

menggunakan penerapan model tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini dilaksana-kan di Kelas 

IX-B SMPN 2 Winongan Kabupaten Pasuruan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

Pelaksanaan tindakan dimulai pada bulan Agustus 

sampai September 2016. Jumlah siswa  kelas IX-B 

sebanyak 25 orang yang terdiri dari 16 orang laki-

laki dan 9 orang perempuan.  

Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, siklus I 

terdiri dari 4 pertemuan tatap muka pembelajaran, 

sedangkan siklus II terdiri dari 3 pertemuan tatap 

muka pembelajaran. Adapun materi pembelajaran 

siklus I adalah Sistem Koordinasi pada Manusia 

(KD) 1.3 : Mendeskripsikan sistem koordinasi dan 

alat indra pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan (8 jam pelajaran), sedangkan materi siklus 

II adalah Kelangsungan Hidup Makhluk Hidup (KD) 

2.1 : Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk 

hidup melalui adaptasi, seleksi alam, dan 

perkembangbiakan. 

Data yang akan dikumpulkan dalam pene-

litian ini adalah data keaktifan siswa pada saat pem-

belajaran berlangsung yaitu selama 3 fase pembe-

lajaran TPS. Sesuai dengan jenis data yang akan 

dikumpulkan, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

observasi keaktifan siswa.  

Indikator keaktifan siswa pada penelitian ini 

adalah  

a. Tahap Think : data keaktifan siswa dalam 

penelitian ini hanya 1 aspek, yaitu  saat  berpikir 

yang dibuktikan secara tertulis. 

b. Tahap Pair : data keaktifan siswa dalam penelitian 

ini ada 3 aspek yaitu (1) seberapa banyak siswa 

yang terlibat dalam penyelesaian tugas kelompok 

(diskusi kelompok), (2) seberapa banyak siswa 

yang mau mengajukan pertanyaan, baik kepada 

guru maupun kepada siswa lain saat diskusi, (3) 

seberapa banyak siswa yang mau mengemuka-

kan pendapatnya, baik berupa jawaban terhadap 

pertanyaan guru atau siswa saat diskusi. 

c. Tahap Share : data keaktifan siswa dalam 

penelitian ini ada 2 aspek yaitu (1) seberapa 

banyak siswa yang mau mengajukan pertanyaan, 

baik kepada guru maupun kepada siswa lain saat 

presentasi hasil diskusi, (2) seberapa banyak 

siswa yang mau mengemukakan pendapatnya, 

baik berupa jawaban terhadap pertanyaan guru 

atau siswa maupun memberi sanggahan saat 

presentasi hasil diskusi.  

Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik observasi. Data keaktifan siswa 

selama pembelajaran yang diperoleh setiap 

pertemuan untuk setiap tahap pembelajaran TPS 

sebagaimana disebutkan di atas diolah dengan cara 

menghitung jumlah siswa yang melakukan setiap 

indikator itu, kemudian menghitung prosentasenya 

terhadap keseluruhan siswa. Sedangkan data 

keaktifan siswa setiap siklus diperoleh dengan 

menghitung rata-rata keaktifan siswa setiap 

pertemuan dalam siklus tersebut. 

Tabel 1. Pedoman Pengamatan Aktifitas Belajar  

 Siswa 

No Fase TPS 
Indikator Aktifitas 

Belajar 
Keterangan 

1. Think 

Menuliskan jawaban 

pertanyaan sebagai 

hasil berpikir 

Bila melakukan 

diberi skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 

2. Pair 

Terlibat dalam 

pengerjaan tugas 

kelompok 

Bila melakukan 

dibei skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 

Bertanya pada guru 

atau siswa 

Bila melakukan 

dibei skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 

Berpendapat/ 

menjawab pertanyaan 

Bila melakukan 

dibei skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 

3. Share 

Bertanya pada guru 

atau siswa 

Bila melakukan 

dibei skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 

Berpendapat/ 

menjawab pertanyaan 

Bila melakukan 

dibei skor 1, bila 

tidak melakukan 

diberi skor 0 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus I 

Data keaktifan belajar siswa selama 

pembelajaran pada siklus I yang terdiri dari 4 

pertemuan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Data Keaktifan Siswa dalam  

Pembelajaran pada Siklus I 

No Indikator 

Banyak Siswa 

Pertemuan ke Rata-

rata 

Tar 

get 
1 2 3 4 

1. Tahap Think       

 

Memikirkan 

dan menuliskan 

jawaban dari 

pertanyaan guru 

72

% 

76

% 

80

% 

84

% 

78

% 

85

% 

2. Tahap Pair       

a 

Melibatkan diri 

dalam 

pengerjaan 

tugas kelompok 

68

% 

72

% 

80

% 

84

% 

76

% 

85

% 

b 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru 

maupun pada 

siswa 

8

% 

20

% 

28

% 

32

% 

22

% 

30

% 

c 

Berpendapat 

atau menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

8

% 

12

% 

20

% 

24

% 

16

% 

20

% 

3. Tahap Share       

a 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru 

maupun pada 

siswa 

12

% 

20

% 

24

% 

28

% 

21

% 

30

% 

b 

Berpendapat 

atau menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

8

% 

12

% 

16

% 

24

% 

15

% 

20

% 

 

Pada siklus I telah terjadi peningkatan keaktifan 

siswa dibandingkan sebelum penelitian. Hal ini 

dapat dipahami mengingat pembelajaran TPS pada 

siklus I ini telah berhasil meningkatkan keaktifan 

siswa dibandingkan pada pembelajaran sebelum-

nya. Dari data di atas terlihat bahwa dari indikator 

keaktifan siswa untuk tiap tahap, terdapat pening-

katan dari pertemuan ke pertemuan berikutnya. 

Namun demikian rata-ratanya masih belum 

mencapai target sebagaimana pada indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan 

Berdasarkan data keaktifan dan hasil belajar 

siswa yang diperoleh di mana keduanya masih 

belum mencapai target, maka penelitian ini perlu 

dilanjutkan ke siklus II. 

Refleksi 

Tindakan-tindakan yang kurang mendukung 

terhadap pencapaian keberhasilan indikator pada 

siklus I adalah : 

1) Dal am mengajukan pertanyaan, guru lebih 

banyak menawarkan kepada siswa yang mau 

untuk menjawab dan tidak menunjuk siswa, 

sehingga siswa yang malu meskipun bisa, tidak 

mau menjawab. 

2) Pada saat membimbing diskusi kelompok, guru 

lebih terfokus pada kelompok yang banyak 

bertanya sehingga kurang memperhatikan 

kelompok yang sedikit atau tidak bertanya. 

Padahal kelompok yang tidak bertanya belum 

tentu mereka tidak mengalami kesulitan, bisa 

jadi mereka merasa malu untuk bertanya. 

3) Kelompok yang diminta presentasi hanya 

beberapa kelompok sehingga kelompok lain 

yang merasa mampu tapi tidak ditunjuk untuk 

presentasi, merasa apa yang dikerjakan kurang 

dihargai. Sedangkan kelompok yang merasa 

tidak mampu dan tidak ditunjuk untuk 

presentasi menjadi pasif. 

 

B. Siklus II 

Data keaktifan belajar siswa selama 

pembelajaran pada siklus II yang terdiri dari 3 

pertemuan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Data Keaktifan Siswa dalam  

Pembelajaran pada Siklus II 

No Indikator 

Banyak Siswa 

Pertemuan ke Rata

-rata 

Targ

et 
1 2 3 

1. Tahap Think      

 

Memikirkan 

dan menuliskan 

jawaban dari 

pertanyaan guru 

84

% 

88

% 

92

% 
88% 85% 

2. Tahap Pair      

a 

Melibatkan diri 

dalam 

pengerjaan 

tugas kelompok 

80

% 

84

% 

96

% 
87% 85% 

b 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru 

maupun pada 

siswa 

28

% 

36

% 

40

% 
35% 30% 

c 

Berpendapat 

atau menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

16

% 

24

% 

36

% 
25% 20% 

3. Tahap Share      

a 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru 

maupun pada 

siswa 

24

% 

32

% 

44

% 
33% 30% 

b 

Berpendapat 

atau menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

20

% 

24

% 

28

% 
24% 20% 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan 

pada siklus II, keaktifan siswa dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I. 

 

Tabel 4. Ringkasan Pencapaian Indikator  

Keberhasilan Tiap Siklus 

No Indikator 
Pencapaian pada 

Target 
Siklus I Siklus II 

1 Tahap Think    

 
Memikirkan dan 

menuliskan 
78% 88% 85% 
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No Indikator 
Pencapaian pada 

Target 
Siklus I Siklus II 

jawaban dari 

pertanyaan guru 

2 Tahap Pair    

 

Melibatkan diri 

dalam pengerjaan 

tugas kelompok 

76% 87% 85% 

 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru maupun 

pada siswa 

22% 35% 30% 

 

Berpendapat atau 

menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

16% 25% 20% 

3 Tahap Share    

 

Mengajukan 

pertanyaan baik 

pada guru maupun 

pada siswa 

21% 33% 30% 

 

Berpendapat atau 

menjawab 

pertanyaan guru 

atau siswa 

15% 24% 20% 

 

Peningkatan keaktifan siswa dari siklus I ke 

siklus II dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 
Gambar 1. Grafik Peningkatan Persentase  

Keaktifan Siswa dari Siklus I ke II 

 

Refleksi : 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

tindakan siklus II menunjukkan bahwa pembelajar-

an IPA dengan pembelajaran TPS telah membawa 

perubahan keaktifan belajar siswa. Dari tabel data 

keaktifan belajar siswa pada siklus II dapat diketahui 

terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa 

dibandingkan siklus I, bahkan melebihi target yang 

ditetapkan. Hal ini merupakan akibat dari perbaikan-

perbaikan yang telah dilaksanakan pada siklus II. 

 Pada siklus II telah dilakukan tindakan-

tindakan yang mendukung tercapainya indikator 

keberhasilan tindakan-tindakan yang mendukung 

tercapainya indikator keberhasilan. pada siklus II 

antara lain: guru melakukan penunjukkan siswa 

secara merata agar siswa yang mampu menjawab 

tapi ragu-ragu atau malu mempunyai kesempatan 

untuk menjawab, guru membimbing kelompok 

dalam berdiskusi secara merata, guru memotivasi 

siswa yang kurang aktif saat diskusi dengan 

pertanyaan dan memberikan pujian pada siswa yang 

berani bertanya dan berani mengemukakan 

pendapat. 

Dengan melihat hasil yang dicapai dalam 

penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa 

penerapan pembelajaran TPS dapat meningkatkan 

keaktifan belajar IPA siswa kelas IX-B SMPN 2 

Winongan.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan :  

1. Pembelajaran TPS dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa kelas IX-B SMPN 2 Winongan 

Kabupaten Pasuruan tahun pelajaran 2016/2017. 

Hal tersebut terjadi setelah adanya tindakan 

untuk perbaikan pada siklus II yaitu guru 

melakukan penunjukkan siswa secara merata 

agar siswa yang mampu menjawab tapi ragu-

ragu atau malu mempunyai kesempatan untuk 

menjawab, guru membimbing kelompok dalam 

berdiskusi secara merata, guru memotivasi siswa 

yang kurang aktif saat diskusi dengan pertanyaan 

dan memberikan pujian pada siswa yang berani 

bertanya dan berani mengemukakan pendapat. 

2. Pembelajaran TPS dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa dengan terjadinya peningkatan 

keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II sebagai 

berikut : 

a. Tahap Think sebesar 10 % 

b. Tahap Pair : 

- jumlah siswa yang melibatkan diri dalam 

kerja kelompok terjadi kenaikan sebesar 11 

%. 

- jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan 

baik pada guru maupun siswa terjadi 

kenaikan sebesar 13 % 

- jumlah siswa yang berpendapat atau 

menjawab pertanyaan guru terjadi kenaikan 

sebesar 9% 

c. Tahap Share : 

- jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan 

baik pada guru maupun siswa terjadi 

kenaikan sebesar 12 % 

- jumlah siswa yang berpendapat atau 

menjawab pertanyaan guru terjadi kenaikan 

sebesar 9% 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka kiranya pembelajaran  TPS dapat diterapkan 

oleh guru IPA dalam kegiatan pembelajaran, dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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Abstrak  

 

Motivasi dalam belajar adalah salah satu faktor penting bagi siswa karena motivasi 

merupakan keadan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, usaha yang dilakukan oleh guru salah satunya dengan 

pembelajaran metode diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang heterogen. Motivasi 

belajar siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini adalah penilitian tindakan 

kelas (classroom action research) yang mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Putri Darut Tauhid Bangil yang berjumlah 20 

orang. Waktu penelitian tindakan kelas ini pada bulan September 2016. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil belajar siswa meningkat 

secara signifikan melalui metode pembelajaran pemberian tugas proyek pada mata pelajaran 

IPA materi atom, ion, dan molekul di kelas VIII B SMP Putri Darut Tauhid Bangil, kabupaten 

Pasuruan, dimana nilai rata-rata per siklus meningkat. Pada pra siklus nilai rata-rata hasil 

belajar yaitu 57,25, siklus I nilai rata-rata hasil belajar yaitu 72,25, dan siklus II nilai rata-

rata hasil belajar yaitu 86,25.  

 

PENDAHULUAN 

Karakteristik pembelajaran IPA SMP 

berdasarkan Standar Isi sebaiknya dilaksanakan 

secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

Pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada 

pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses 

dan sikap ilmiah. Namun fakta di lapangan 

pembelajaran masih berpusat pada guru. 

Berdasarkan fakta di lapangan siswa pasif 

dalam pembelajaran karena sebagian besar siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran. 

Beberapa siswa tidak konsentrasi pada saat guru 

menjelaskan materi dan pasif pada saat pelajaran 

berlangsung karena sebagian besar siswa diam 

mendengarkan penjelasan guru. Hal tersebut 

berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. 

Sebanyak 15 siswa dari 20 siswa atau sekitar 75 % 

siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

Berdasarkan hasil observasi saat pembelajaran di 

kelas VIII B SMP Putri Darut Tauhid Bangil, 

kemampuan untuk mencoba atau eksperimen siswa 

tergolong rendah karena hampir di tiap 

pembelajaran, hanya 2 sampai 3 dari 20 siswa yang 

terlibat aktif dalam kegiatan eksperimen. Sebagian 

besar siswa diam atau gaduh di dalam kelas. Pada 

sesi diskusi kelompok atau diskusi kelas, sebagian 

besar siswa tidak aktif dalam berdiskusi dan hanya 

siswa yang menonjol di kelas yang mengerjakan 

lembar kerja siswa.  

 Salah satu cara untuk memotivasi siswa 

dalam belajar agar siswa aktif dalam pembelajaran 

adalah melalui metode diskusi dan eksperimen 

dengan pembagian anggota kelompok yang 

heterogen. Dalam melakukan eksperimen siswa 

dibekali oleh lembar kerja siswa berbasis proyek.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang 

mencakup empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian 

dilaksanakan dalam dua siklus.  Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Putri Darut Tauhid 

Bangil yang berjumlah 20 orang.  Waktu penelitian 

tindakan kelas ini pada bulan September 2016. 

Penelitian ini dilakukan dua siklus yaitu siklus I pada 

hari Rabu, 7 September 2016 dan siklus II 

dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2016. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran 

IPA berupa tes uraian singkat. 

 

HASIL PENELITIAN  

Siklus I  

a. Perencanaan  
Perencanaan dalam penelitian tindakan 

kelas pada siklus 1 yaitu proses pembelajaran IPA 

dengan materi Atom, Ion dan Molekul dengan 

pemberian tugas proyek pembuatan atom dan 
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molekul sederhana. Perencanaan meliputi langkah-

langkah yang dilakukan pada saat pelaksanaan 

tindakan kelas diawali dengan apersepsi untuk 

mengeksplorasi pengetahuan siswa. Apersepsi 

dilakukan dengan menunjukkan gambar yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran.  

b. Pengamatan  

Pengamatan (observasi) dilaksanakan pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung dimana 

pada tahap persiapan atau kegiatan awal guru 

mengajukan pertanyaan sesuai tayangan yang akan 

disaksikan. Pada tahap pembelajaran atau kegiatan 

inti siswa mendiskusikan bentuk model atom dan 

senyawa dari bahan plastisin dan tusuk gigi. Guru 

memberikan beberapa contoh model atom dan 

molekul dan siswa aktif bertanya sesuai materi yang 

telah dijelaskan guru. Pada tahap akhir atau penutup 

siswa dibimbing oleh guru dalam menyimpulkan 

materi atom ion dan molekul. Setelah itu masing-

masing siswa mengerjakan soal yang diberikan guru.  

c. Refleksi  

Hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksananan didiskusikan dengan teman sejawat 

untuk mengetahui persentase pelaksanaan siklus 1 

dan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk 

menentukan jenis tindakan siklus 2. Hasil siklus 1 

masih belum sesuai dengan harapan karena sebagian 

siswa masih belum aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut disebabkan karena penggunaan alat 

peraga atau media pembelajaran yang tidak 

maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan atau 

observasi pada proses pembelajaran IPA di kelas 

VIII B pada Siklus 1 dapat disimpulkan bahwa pada 

saat proses pembelajaran berlangsung siswa sudah 

mulai bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, 

siswa mulai berkonsentrasi penuh pada saat guru 

menjelaskan materi, namun ada beberapa siswa yang 

masih belum aktif pada saat pembelajaran 

berlangsung. Sebanyak 8 siswa mendapatkan nilai di 

bawah KKM atau sekitar 40 %, sebanyak 5 siswa 

mendapatkan nilai pas KKM atau sekitar 25 %, dan 

7 siswa memperoleh nilai di atas KKM atau sekitar 

35 %. Hasil belajar siswa pada siklus 1 dapat dilihat 

dalam Grafik 1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Hasil BelajarSsiswa pada Siklus I 

 

Siklus II  

a. Perencanaan  

Perencanaan tindakan kelas pada siklus 2 

yaitu proses pembelajaran IPA dengan materi atom, 

ion dan molekul dengan menggunakan Metode 

Pembelajaran pemberian tugas proyek. Guru 

menyusun RPP revisi dari hasil beberapa masukan 

teman sejawat. Kalau pada siklus 1 RPP lebih 

menekankan pada aspek aktivitas siswa dalam 

membuat model atom dan senyawa, maka pada 

siklus 2 ini RPP dibuat untuk juga mengaktifkan 

siswa yang kurang aktif. Pada saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa aktif dan sangat 

antusias dalam bertanya hal ini disebabkan guru 

sudah maksimal dalam penggunaan alat peraga.  

Pada saat kegiatan inti, LKS dibuat dalam 4 

poin. Poin 1 menjawab pertanyaan tentang atom, ion 

dan molekul. Mencari persamaan dan perbedaan 

atom, ion dan molekul. Kegiatan ini untuk 

mengaktifkan siswa yang gemar membaca dan 

menulis. Poin 2 menentukan jumlah atom yang 

menyusun molekul. Ini untuk mengaktifkan siswa 

yang gemar menganalisa. Poin 3 membuat model 

molekul sederhana dari plastisin dan tusuk gigi. Ini 

untuk mengaktifkan siswa yang cara belajarnya 

kinestetis. Poin 4 membedakan molekul unsur dan 

molekul senyawa. Ini untuk mengaktifkan siswa 

dengan modal belajar visual. 

b. Pengamatan  
Pada tahap pembelajaran atau kegiatan inti 

siswa menerima LKS yang sudah direvisi dari 

masukan teman sejawat pada siklus 1. Pada LKS ini 

siswa diminta untuk menyelesaikan 4 kegiatan yang 

berbeda. Kegiatan 1 mereka diminta untuk mencari 

dari buku referensi tentang perbedaan atom, ion dan 

molekul. Pada kegiatan 2 siswa diminta untuk 

menentukan banyaknya atom yang menyusun 

sebuah molekul. Kegiatan 3 mereka harus membuat 

model atom dan molekul sederhana dari plastisin dan 

tusuk gigi. Kegiatan 4 siswa diminta untuk 

membedakan molekul unsur dan molekul senyawa 

dan memberikan alasannya.  

Selanjutnya guru memandu diskusi kelas 

dengan menunjuk salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya serta 

memamerkan model molekul sederhana yang dibuat. 

Setelah presentasi selesai, guru meminta kelompok 

lain untuk menanggapi hasil presentasi. Guru 

mengamati diskusi kelas dan meluruskan konsep 

yang kurang tepat. Pada tahap akhir atau penutup 

siswa dibimbing oleh guru dalam menyimpulkan 

materi atom, ion dan molekul. Setelah itu masing-

masing siswa mengerjakan soal post test dalam 

bentuk uraian singkat.  

c. Refleksi  

Dalam pelaksanaan tindakan siklus 2 ini 

hasil pembelajaran yang diperoleh siswa sudah 

cukup baik. Siswa dapat memahami materi 

pembelajaran yang diberikan, sehingga hasil belajar 

siswa sudah memuaskan, antusiasme untuk bertanya 

kepada guru dan aktif dalam proses pembelajaran 

berlangsung dengan relatif sempurna. Berdasarkan 

hasil pengamatan atau obsevasi pada proses 

pembelajaran IPA di kelas VIII B pada siklus 2 dapat 

disimpulkan bahwa pada saat proses pembelajaran, 
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hampir semua siswa aktif dalam proses 

pembelajaran berlangsung dan aktif dalam bertanya 

dan juga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. Materi yang diberikan dapat dipelajari dan 

dipahami dengan mudah oleh para siswa. 95 % siswa 

atau 19 siswa memperoleh nilai di atas KKM dan 

hanya 1 siswa yang memperoleh nilai di bawah 

KKM pada evaluasi akhir atau post test. Tapi secara 

keseluruhan siswa dapat dan mau belajar saat 

mendiskusikan LKS. Hasil belajar siswa pada siklus 

2 dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2 Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

 

Hasil yang diperoleh dari perbaikan 

pembelajaran siklus 2 dengan menggunakan Metode 

Pembelajaran pemberian tugas proyek dapat 

membuat pembelajaran lebih menarik, 

meningkatnya antusiame dan keterlibatan siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Sehingga pada 

siklus 2 prestasi atau hasil belajar sudah memuaskan.  

 

PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil pengamatan teman 

sejawat pada pelakasanaan pra siklus penggunaan 

metode ceramah dan penggunaan alat peraga yang 

dilakukan oleh guru ternyata kurang efektif dan 

maksimal karena masih ada siswa yang tidak 

berkonsentrasi pada saat guru menjelaskan materi 

dan siswa juga tidak diajak terjun langsung untuk 

menggunakan alat peraga. Sehingga hasil yang 

diperoleh tidak memuaskan, 15 siswa mendapat nilai 

di bawah KKMatau sekitar 75 %, dan hanya 5 siswa 

yang memperoleh nilai di atas KKM atau hanya 25 

%. Sehingga pada siklus ke 1 peneliti menggunakan 

metode pembelajaran pemberian tugas proyek 

dengan harapan siswa dapat mengamati dan 

membuat langsung model atom dan molekul 

sederhana.  

Siklus I  

Pada siklus ke 1 guru menggunakan metode 

pembelajaran pemberian tugas proyek, ternyata 

siswa lebih tertarik dan dapat merangsang motivasi 

siswa untuk bertanya dalam memahami materi 

pembelajaran. Banyak sekali temuan yang diperoleh 

guru yaitu pada kegiatan awal guru kurang rinci 

dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru 

kurang maksimal dalam menyusunLembar Kerja 

Siswa (LKS). LKS hanya berisi kegiatan membuat 

model atom dan molekul sederhana, sehingga hanya 

2 siswa saja yang terlihat aktif untuk membuat 

model atom dan molekul sederhana. Sedangkan 

yang lain hanya melihat temannya membuat model. 

Hasil yang diperoleh masih kurang memuaskan 

yaitu sebanyak 8 siswa dari 20 siswa mendapat nilai 

di bawah KKM.  

Siklus II 
Pada siklus 2 ini guru memberikan 

perhatian lebih pada siswa yang masih pasif pada 

saat pembelajaran berlangsung dengan mengubah 

poin-poin pada LKS serta lebih memaksimalkan 

penggunaan alat peraga atau media pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Perbaikan yang nampak pada proses pembelajaran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Dengan menggunakan metode pembelajaran 

pemberian tugas proyek, siswa semakin termotivasi 

untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran dan 

proses pembelajaran lebih bermakna dan sis-wa 

kreatif selama pembelajaran ber-langsung.  

b. Dengan penggunaan alat peraga atau media 

pembelajaran yang maksimal dan kongkrit siswa 

menjadi aktif dalam proses pembelajaran serta 

pemahaman terhadap materi pelajaran semakin 

meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 3 Rata-rata hasil belajar siswa per siklus 

 

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 

peningkatan nilai rata-rata persiklus yaitu pra siklus, 

siklus 1, dan siklus 2. Pada pra siklus (sebelum 

dilaksanakan perbaikan) diperoleh nilai rata-rata 

57,25. Pada siklus I mulai terlihat peningkatan nilai 

rata-rata yaitu sebesar 72,25. Sedangkan pada siklus 

2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 86,25.  

 

PENUTUP  

Kesimpulan  

Hasil belajar siswa meningkat secara 

signifikan setelah menggunakan metode 

pembelajaran pemberian tugas proyek pada mata 

pelajaran IPA materi atom, ion dan molekul di kelas 

VIII B SMP Putri Darut Tauhid Bangil, Kabupaten 

Pasuruan.  Pada pra siklus nilai rata-rata yaitu 57,25, 

siklus 1 nilai rata-rata 72,25, dan pada siklus 2 nilai 

rata-rata 86,25. Metode pembelajaran ini tepat untuk 

kelas dengan modalitas belajar siswa yang 
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heterogen. Metode pembelajaran pemberian tugas 

proyek dapat membuat siswa belajar dengan asyik 

dan menyenangkan. 

Saran  
Metode pembelajaran pemberian tugas 

proyek pada siswa harus dipersiapkan secara matang 

lembar kerja siswa ataupun alat dan bahan yang 

digunakan agar mudah diperoleh dari lingkungan 

sekitar.  
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Abstrak 

 

Pada pengamatan awal diperoleh data bahwa kemampuan mengkomunikasikan hasil belajar 

secara lisan maupun tulisan di SMPN 4 Bangil Satap masih rendah. Penyebabnya adalah 

belum diterapkanya model dan metode pembelajaaran yang bervariasi sehingga selama 

pembelajaran siswa belum terlibat aktif dalam berinteraksi. Tujuan penelitian ini adalah 

penerapan model pembelajaran Carousel menggunakan metode diskusi analisa masalah, 

fishbone ataupun peta konsep untuk meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil 

pengamatan siswa. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah 

observasi awal, pelaksanaan penelitian, analisis data, penarikan kesimpulan, dan pelaporan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data adalah rubrik kemampuan komunikasi 

dan kinerja kelompok, serta lembar kerja berupa peta konsep ataupun fishbone. Pada awal 

pelaksanaan  diskusi carousel hanya 8 dari 38 siswa yang dapat menjelaskan hasil diskusi 

dengan baik,  namun penggunaan peta konsep belum menarik untuk mendukung diskusi. 

Pada pelaksanaan carousel tahap 2 tampak 28 siswa mulai lancar menjelaskan dengan 

kualitas peta konsep yang lebih baik. Penerapan model pembelajaran Carousel menggunakan 

metode diskusi analisa masalah menggunakan LK fishbone dan peta konsep dapat 

meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil pengamatan. 

 

Kata kunci:  pembelajaran Carousel, komunikasi, fishbone, peta konsep.  

 

PENDAHULUAN 

Peran guru dalam menciptakan iklim belajar 

yang kondusif sangat penting agar pembelajaran di 

kelas berhasil. Proses pem-belajaran dapat dikatakan 

berhasil apabila sebagian besar siswa terlibat aktif 

baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam 

pembelajaran. Aktivitas siswa tersebut 

menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan percaya diri yang 

tinggi (Mulyasa,2003:101). Salah satu indikator 

peran aktif siswa dalam belajar adalah kemampuan 

komunikasi dalam diskusi. 

SMPN 4 Bangil satap masih menerapkan 

kurikulum KTSP. Kurikulum apapun yang 

diterapkan yang penting adalah bagaimana guru 

terus berupaya mengelola kelas dengan baik agar 

anak-anak dapat belajar.  Berbagai model dan 

metode pembelajaran dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran secara inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, guru 

sebagai salah satu subsistem dalam sistem 

pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 

mempersiapkan siswa menjadi anak Indonesia yang 

cerdas seutuhnya, baik cerdas spiritual, emosional, 

sosial, intelektual, maupun kinestetis. 

Kemampuan menyampaikan atau mengko-

munikasikan hasil pengamatan selama kerja kelom-

pok dalam pembelajaran IPA siswa kelas 9A di SMP 

Negeri 4 Bangil masih rendah. Hal ini terlihat dari 

catatan hasil pengamatan guru selama pem-belajaran 

kelas 8 pada tahun pembelajaran 2015 - 2016 yang 

lalu. Jumlah siswa kelas 9 sebanyak 38 anak. Fakta 

yang ditemukan 30 anak belum bisa menjelaskan 

dengan baik dalam diskusi, belum bisa 

menyampaikan pendapat dengan bahasa Indonesia 

yang benar, banyak siswa yang menarik kesimpulan 

masih menyimpang dari tujuan pembelajaran, siswa 

kesulitan menarik kesimpulan sendiri, dan banyak 

siswa yang masih enggan untuk mengajukan 

pendapat melainkan lebih suka menyalin kesimpulan 

yang dibuat ketua kelompoknya.  

Pembelajaran IPA kelas 8 semester genap 

pada tahun pembelajaran 2015 – 2016 lebih banyak 

menerapkan ceramah sebab banyak waktu yang 

terganggu dengan kegiatan kelas 9 try out, ujian 

akhir sekolah, ujian praktek, dan ujian nasional 
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sehingga guru mengejar target kurikulum untuk 

menyampaikan semua tuntutan materi. Dalam 

proses belajar kurang memberikan kesempatan 

siswa bertanya atau menjawab secara lisan per-

tanyaan guru, ataupun permasalahan yang muncul 

dalam proses pembelajaran. Inilah yang 

menyebabkan anak-anak kurang bisa mengkomuni-

kasikan hasil pengamatan yang diperoleh. 

Pembelajaran masa kini diarahkan pada 

pembelajaran yang menekankan pada pengalaman 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah untuk meng-

embangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah (Depdiknas, 

2006:377). Pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah akan 

memberikan pembelajaran lebih berkualitas dan 

bermakna. Salah satu aspek keterampilan proses 

adalah kemampuan komunikasi dalam diskusi. 

Yang menjadi masalah sekarang adalah 

bagaimana upaya guru untuk membawa siswa 

menjadi berani bertanya dan berpendapat, ber-

semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. Dipilihlah model pembelajaran Carousel 

dengan metode diskusi, peta konsep atau fishbone 

untuk mempermudah belajar. Masalah yang muncul 

adalah 1)Bagaimana penerapan model pem-

belajaran Carousel di kelas 9A SMPN 4 Bangil? 

2)Bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi 

anak kelas 9A SMPN 4 Bangil selama penerapan 

model pembelajaran Carousel ? 

Tujuan penulisan laporan ini untuk 

menunjukan proses penerapan pembelajaran 

Carousel dan membuktikan bahwa penerapan model 

pembelajaran Carousel menggunakan metode 

analisa masalah, fishbone ataupun peta konsep 

1)dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

belajar, 2)meningkatkan kemampuan meng-

komunikasikan hasil pengamatan siswa dalam 

belajar. 

A. Pembelajaran Carousel 

Carousel  merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berperan penting dalam 

membangun paradigma pembelajaran konstruk-

tivistik yang menekankan pada keaktifan belajar 

siswa. Kegiatan pembelajaran ditujukan untuk 

menumbuhkan kemampuan siswa dalam meng-

gunakan keterampilan proses dengan mengumpul-

kan data, menyusun peta konsep dan mengkomuni-

kasikan dalam diskusi.  

Terdapat  delapan langkah pembelajaran 

Carousel seperti yang tertulis dalam handout 

Teacher Workshop pendampingan PSF oleh Ibu 

Farlinawati yaitu1)Siswa menentukan siapa yang 

mendapat nomor 1-4 di dalam kelompoknya, 

tergantung dari jumlah anggota kelompok dan 

disesuaikan jumlah beban soal, 2)Guru mem-

berikan pertanyaan/ permasalahan yang harus 

didiskusikan, 3)Siswa menulis jawaban secara 

individu sesuai pembagian tugas dalam kelompok, 

4)Dalam kelompok, siswa mendiskusikan jawaban 

setiap anggota, 5)Guru menyebutkan satu nomor 

untuk memandu jalanya diskusi dengan rotasi, 

6)Siswa dengan nomor yang disebutkan melaku-

kan rotasi. Contoh: Guru menyebutkan nomor 2, 

siswa nomor 2 dikelompok A, akan menuju ke 

kelompok B, nomor 2 dikelompok B akan ke C, 

dstnya, 7)Siswa berdiskusi dengan teman baru nya 

yang berada di kelompok yang berbeda, 8)Guru 

dapat menyebutkan nomor lain atau memberikan 

pertanyaan/ permasalahan lainnya  

Kelebihan pembelajaran Carousel antara 

lain: 1)semua siswa aktif belajar 2)meningkatkan 

kreatifitas, 3)membangun kemampuan komunikasi 

antar siswa 4)memudahkan mendaptkan hasil belajar 

dengan mendengar paparan materi berulang-ulang 

5)siswa mendapatkan hasil belajar dengan mencari 

sendiri pengalamanya secara kolaboratif. 

B. Ketrampilan Komunikasi 

Robin  Miliar (Popi Kamilia Devi, 2010) 

menyatakan bahwa proses sains sangat banyak 

digunakan di Inggris. Istilah ini mengacu pada 

pendekatan proses (prosess Approach) yang 

digunakan oleh guru dalam membahas materi yang 

mengacu pada prosesnya.  Menurut Semiawan dkk 

(Nasution, 2007) menyatakan bahwa ketrampilan  

proses adalah ketrampilan fisik dan mental mendasar 

yang dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam 

kegiatan ilmiah sehingga dapat menemukan sesuatu 

yang baru. Klasifikasi ketrampilan proses meliputi 

ketrampilan dasar  dan ketrampilan terpadu. 

Ketrampilan dasar meliputi pengamatan, 

pengukuran, menyimpulkan, meramalkan, meng-

golongkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan 

ketrampilan proses terpadu meliputi pengontrolan 

variable, intrepetasi data, perumusan hipotesa, 

pendefinisian variabel secara operasional, dan 

merancang eksperimen. Popi Kamila  menjelaskan 

bahwa ketrampilan proses dasar merupakan fondasi 

untuk melatih ketrampilan terpadu. 

Ketrampilan komunikasi adalah 

ketrampilan menyampaikan apa yang ada dalam 

pikiran dan perasaan kepada orang lain baik secara 

lisan maupun secara tertulis. Ketrampilan 

komunikasi lisan dapat dilkukan dalam beberapa 

cara. Salah satu cara yang efektif  melalui kerja 

kelompok, diskusi kelompok dan memberikan 

kesempatan untuk menyampaikan hasil belajarnya di 

depan kelas. Ketrampilan mengkomunikasikan 

tertulis dapat berbentuk tulisan, grafik, diagram, 

poster, tabel maupun gambar. Karakteristik 

ketrampilan proses mengkomunikasikan antara lain: 

1)mengutarakan suatu gagasan, 2)menjelaskan 

penggunaan data hasil pengamatan/pengindraan 

secara akurat suatu obyek atau kejadian, 

3)mengubah data dalam bentuk tabel atau bentuk 

lainya misalnya grafik, diagram, peta konsep dan 

fishbone adalan salah satu bentuknya. 
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C. Peta Konsep dan Fishbone 

 Fishbone dan peta konsep adalah sebagian 

dari metode analisa masalah. Fishbone adalah alat 

visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi 

secara grafik menggambarkan  semua penyebab 

yang berhubungan dengan suatu permasalahan. 

Umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi 

permasalahan dan menentukan penyebab muncul-

nya permasalahan tersebut. Manfaat diagram 

fishbone: 1)membantu untuk fokus dalam mencari 

permasalahan yang menjadi prioritas, 2)memudah-

kan dalam mengilustrasikan gambaran singkat 

permasalahan. 3)menentukan kesepakatan meng-

enai penyebab suatu masalah 4)memudahkan 

visualisasi hubungan antara penyebab dengan 

masalah, 5)memudahkan diskusi dan menjadikan 

diskusi lebih terarah pada masalah dan 

penyebabnya. 

 
Analisis fishbone  dan peta konsep merupakan suatu 

alat atau teknik atau pendekatan untuk 

mengidentifikasi dan menganalis masalah yang 

menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat 

dari beberapa faktor yang saling terkait.  

Peta konsep  dikembangkan untuk 

menggali ke dalam struktur kognitif pelajar dan 

untuk mengetahui yang telah diketahui pelajar 

ataupun guru. Ada tiga gagasan dalam teori kognitif 

Ausubel yang mendasari peta konsep. Pertama, 

struktur kognitif tersusun secara hirarkis dengan 

proposisi kea rah yang lebih khusus. Kedua, konsep-

konsep dalam struktur kognitif mengalami 

diferensiasi progresif, yaitu belajar bermakna 

merupakan suatu proses kontinu, bila diperoleh 

hubungan-hubungan baru terus dipelajari, 

dimodifikasi dan dibuat lebih eksplisit dan lebih 

inklusif. Ketiga, penyesuaian integrative merupakan 

salah satu prinsip belajar yang mengemukakan 

bahwa belajar bermakna meningkat bila pelajar 

mengenal hubungan-hubungan yang baru antara satu 

set konsep dengan yang lain  yang berhubungan. 

(Ratna Wilis, 2012:106) 

  Manfaat metode analisa peta konsep: 

1)membantu merumuskan persoalan utama atau 

masalah prioritas, 2) Membantu menganalisis 

pengaruh persoalan utama terhadap 

kinerja/hasil/dampak suatu masalah, 3) Membantu 

menggambarkan hubungan antara masalah utama, 

penyebab masalah  dan dampak dari masalah utama, 

4) Membantu mencari solusi atau persoalan utama 

yang ada  

 
 

PEMBAHASAN  
 Jumlah siswa kelas 9A 36 anak. Evaluasi 

hasil belajar dilakukan menggunakan 1)instrument 

lembar observasi proses pembelajaran meliputi 

ketrampilan kognitif dan psikomotor yang 

menitikberatkan pada a)mengutarakan suatu 

gagasan, b)menjelaskan penggunaan data hasil 

pengamatan/pengindraan secara akurat c)mengubah 

data dalam bentuk peta konsep atau fishbone, 

2)lembar tagihan berbentuk peta konsep ataupun 

fishbone diagram.  Pada pembelajaran awal siswa 

kesulitan mengutarakan pendapat dan penjelasan 

tentang hasil belajarnya, karena belum terbiasa 

diskusi. Siswa dipaksa untuk mau mengeluarkan 

pemikiranya. Pada pembelajaran kedua terjadi 

perbaikan, siswa sudah menyadari bahwa harus bisa 

menjelaskan tugasnya masing-masing. 

Analisa data tiap aspek teramati dilakukan 

menggunakan persamaan berikut: 

Nilai =  Jumlah skor diperoleh   x 100 

Jumlah skor maksimal 

Perbandingan hasil Analisa data yang diperoleh dari 

rubrik ketrampilan komunikasi dalam pembelajaran 

I dan II menujukan data sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbandingan Skor Pembelajaran 

No 

Aspek 

Ketrampilan 

komunikasi 

Skor 

Pembelajaran 

I 

Skor 

Pembelajaran 

II 

1 

Mengutarakan 

gagasan 

(kognitif) 

60% 78 % 

2 

Menjelaskan 

hasil belajar 

(Kognitif) 

60% 81,2 % 

3 

Mengorganisasi

kan data dalam 

bentuk diagram 

peta konsep  

(Psikomotor) 

72,4% 82,7 % 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil 

belajar didapatkan bahwa 80% siswa dapat 

menyusun peta konsep memenuhi ketentuan yaitu 

konsep-konsep tersusun dengan hubungan yang 

benar secara inklusif, penampilan penggabungan 

konsep dalam carta menarik. Namun karena waktu 

penyelesaian singkat jadi memerlukan polesan 

warna ulang untuk lebih menarik jika ditempel di 

madding kelas. Presentasi dalam kelompok dan 
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presentasi final di depan kelas lancer dengan bahasa 

dan konten yang mencakup konsep sesuai tujuan 

pembelajaran, masih perlu dibiasakan untuk 

membentuk siswa trampil berkomunikasi. 

Model pembelajaran carousel merupakan 

salah satu model belajar penemuan. Hendaknya guru 

mampu menciptakan iklim yang dapat 

menumbuhkan kemampuan bertanya dan 

mengeluarkan gagasan. Hal tersebut juga 

diungkapkan Laksmi (2007:3 ) dalam peneilitannya 

bahwa model belajar penemuan dapat 

menumbuhkan keberanian siswa untuk mengajukan 

pertanyaan dan mengemukakan gagasan. Melalui 

model ini siswa diberi kesempatan untuk 

menyampaikan pikiran dan gasasan tentang hal yang 

sudah dipelajari. Siswa perlu dilatih. Untuk itu tugas 

guru dalam hal ini adalah memberikan motivasi, 

pengarahan, mengorganisasikan, dan memberi 

kemudahan agar semua bentuk ketrampilan 

komunikasi pada siswa dapat berkembang.  

 

PENUTUP 

Dari hasil refleksi disimpulkan metode diskusi dan 

metode pemecahan masalah menggunakan diagram 

fishbone, atau peta konsep  dalam pembelajaran ini 

menerapkan model pembelajaran Carousel dapat 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam 

belajar,  sehingga meningkatkan kratifitas berfikir. 

Makin sering diterapkan, kreatifitas berpikir peserta 

didik makin meningkat sebab memberikan 

pengalaman belajar langsung lebih luas.  
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Abstrak 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar siswa putri dengan putra sulit untuk bekerjasama , siswa 

cenderung  berkelompok dengan sesama   jenis. Keaktifan siswa di kelas juga masih rendah, 

yang ditunjukkan oleh siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran melalui menanya masih 

rendah. Siswa yang bertanya dan mau menjawab pertanyaan guru jumlahnya kurang lebih 5 

anak dari 31 siswa. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Oleh karena 

itu karena perlu diterapkan metode pembelarajaran yang dapat merangsang siswa untuk 

berinteraksi dengan siswa yang lain dan melatih siswa untuk aktif melakukan tanya jawab 

sehingga hasil belajar siswa meningkat. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah model 

pembelajaran STAD yang dapat memfasiltasi siswa untuk berkolaborasi dalam berdiskusi 

tentang materi yang dipelajari. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan di  kelas Kelas VII-E SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten   Pasuruan. Subjek 

penelitian sebanyak 31 siswa yang terdiri dari 17 siswa putri dan 16 siswa putra . Penelitian 

tindakan kelas ini dirancang sebanyak 2 siklus . Masing-masing siklus terdiri atas 4 langkah 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap refleksi. Instrumen 

penelitian lembar observasi motivasi belajar siswa, lembar kerja siswa, kertas manila reward 

dan soal post test. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari lembar 

observasi motivasi belajar siswa, lembar kerja siswa, kertas manila reward dan hasil post test. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajara STAD dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi belajar siswa. Pada siklus 1 rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 68 dan pada 

siklus 2 rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 87. Peningkatan prestasi hasil belajar sebesar 

28%.  

 

Kata kunci: reward, model pembelajaran STAD, motivasi belajar dan prestasi belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Kelas VIIE berjumlah 31 siswa yang terdiri 

dari 17 siswa putri dan 16 siswa putra . Dalam 

pembelajaran siswa cenderung pasif dan tidak mau 

bertanya jika mengalami kesulitan. Hanya 5 dari 31 

siswa yang aktif bertanya selama pembelajaran. 

Dalam berinteraksi selama pembelajaran siswa putri 

cenderung tidak mau bekerjasama dengan siswa 

laki-laki.  Dengan demikkian perlu diterap-kan 

model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa 

untuk aktif bekerja sama dalam kelompok yang 

heterogen sehingga dapat memotivasi siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

berkolaborasi dalam kelompok adalah model 

STAD. Model STAD  bertujuan untuk memfasiltasi 

siswa untuk  berkolaborasi dalam mengerjakan tugas 

dari guru yang didalamnya terdapat reward yang 

dapat memotivasi siswa sehingga menunjang 

keberhasilan penerapan pembelajaran model STAD.  

Motivasi ditandai dengan munculnya rasa 

atau afeksi seseorang. Motivasi akan dirangsang 

karena adanya tujuan. Selain itu motivasi dapat 

menjadi  pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

(Sardiman A.M., 1986). Pemberian reward sebagai 

alat untuk mendidik anak supaya anak dapat merasa 

senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat  penghargaan (Purwanto, 2006:182). 

Reward yang diberikan oleh dari guru berupa 

penghargaan yang menyenangkan perasaan yang 

diberikan kepada siswa atas dasar hasil baik yang 

telah dicapai dalam proses pendidikan dengan tujuan 

memberikan motivasi kepada siswa, agar dapat 

melakukan perbuatan terpuji dan berusaha untuk 

meningkatkannya (Indrakusuma, 1973:147). 

Peranan reward  dalam proses pengajaran 

cukup  penting terutama sebagai faktor eksternal 

dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku 

siswa. Hal ini  berdasarkan atas berbagai 

pertimbangan logis, diantaranya reward biasanya 

dapat menimbulkan motivasi belajar siswa dan 

reward memiliki pengaruh  positif dalam kehidupan 

siswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dirancang 

sebanyak 2 siklus dengan masing-masing siklus 

terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Siklus pertama dilaksankan 
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tanggal 6 September 2016 dan siklus kedua 

dilaksanakan tanggal 6 September 2016. Penelitian 

ini dilaksanakan SMP Negeri 2 Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan kelas VII E dengan jumlah siswa sebanyak 

31 siswa yang terdiri dari 17 siswa putra dan 16 

siswa putri. 

Data dalam penelitian ini berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari motivasi belajar siswa selama 

pembelajaran dan data kuantitatif berupa prestasi 

belajar siswa yang diperoleh dari nilai postest. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi pembelajaran, LKS, RPP, 

kartu reward, soal tes untuk mengukur prestasi 

belajar siswa. Analisis data berupa analisis deskriptif 

kualitatif dan persentase. 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 

pembelajaran pada siklus I, siswa tampak antusias 

dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam 

melakukan percobaan, diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Namun hanya 1 siswa yang meng-

ajukan pertanyaan selama pembelajaran. Untuk 

merangsang siswa aktif dalam pembelajaran dan 

mengajukan pertanyaan, guru memberi reward. 

Pemberian reward berupa tambahan nilai yang 

dituliskan pada kertas manila berwarna dan ditempel 

di depan kelas untuk memotivasi siswa.. Pemberian 

reward berupa tambahan nilai diharap-kan mampu 

merangsang siswa untuk aktif dan mengajukan 

pertanyaan selama pembelajaran. Ke-aktifan dan 

keterlibatan siswa dalam melakukan percobaan dan 

diskusi berdampak pada penguasaan konsep siswa 

dalam  mempelajari materi. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dari hasil tes siswa yang mengalami 

peningkatan. Nilai siswa sebelum dan sesudah 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Rerata Nilai Sebelum dan Setelah  

Tindakan  
Rata- rata nilai 

sebelum 

Tindakan 

Rata-rata nilai 

sesudah 

Tindakan 

Peningkatan 

55 68 24 % 

 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 

pembelajaran pada siklus II, siswa tampak antusias 

dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam 

melakukan percobaan, diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Jumlah siswa yang mengajukan 

pertanyaan meningkat. Siswa termotivasi mengaju-

kan pertanyaan dan menjawab pertanyaan berdasar-

kan fenomena yang ditunjukkan oleh guru karena 

siswa sudah mulai terlatih dalam mengajukan 

pertanyaan. Pemberian reward berupa tambahan 

nilai mampu merangsang siswa untuk aktif dan 

mengajukan pertanyaan selama pembelajaran. 

Keaktifan dan keterlibatan siswa dalam melakukan 

percobaan dan diskusi berdampak pada penguasaan 

konsep siswa dalam  mempelajari materi. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dari hasil tes siswa yang 

mengalami peningkatan. Nilai siswa sebelum dan 

sesudah perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut.  

Tabel 2. Rerata Nilai Siklus I dan Siklus II  
Hasil Belajar 

siklus  I 

Hasil Belajar 

siklus II 
Peningkatan 

68 87 28 % 

Dari 2 Tabel diatas prestasi belajar siswa 

meningkat sebesar 28%. Nilai postest siswa 

meningkat dipengaruhi oleh motivasi siswa selama 

pembelajaran menjadi lebih baik sehingga 

berdampak pada penguasaan materi. Dengan 

demikian nilai postest siswa menjadi lebih baik.   

Tabel 3. Rerata Nilai Sebelum dan Setelah  

Tindakan  
Rata- rata nilai 

sebelum 

Tindakan 

Rata-rata nilai 

sesudah 

Tindakan 

Peningkatan 

55 68 24 % 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Pemberian reward pada pembelajaran model 

STAD dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

2. Pemberian reward pada pembelajaran STAD 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

Saran 

1. Dalam pembelajaran guru hendaknya 

memberikan reward atas setiap usaha yang 

dilakukan oleh siswa. 

2. Pemberian reward oleh guru harus sesuai dengan 

kebutuhan 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIC 

SMP Negeri 1 Gondangwetan dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry pada 

materi sistem organisasi kehidupan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

strategi penelitian tindakan kelas (PTK), yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I, siklus II, dan 

siklus III; dengan perolehan nilai dengan kriteria baik secara berturut-turut sejumlah 60%; 

77,5%; dan 92,5%. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu penggunaan strategi 

pembelajaran inquiry pada materi sistem organisasi kehidupan efektif meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIIC SMP Negeri 1 Gondangwetan sehingga perlu dilakukan penelitian 

lain dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dalam membelajarkan materi-materi 

IPA.  

 

Kata kunci : hasil belajar, sistem organisasi kehidupan, inquiry. 

 

PENDAHULUAN  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Salah satu wahana untuk  

meningkatkan kualitas SDM tersebut yaitu melalui 

pendidikan, sehingga kualitas pendidikan  juga harus 

ditingkatkan. Kualitas kehidupan bangsa sangat 

ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran pendidikan 

sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang 

cerdas, damai terbuka, dan demo-kratis. Oleh karena 

itu pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional 

(Nurhadi & Senduk, 2003). 

Dalam keberlangsungan hidup manusia pada 

era globalisasi saat ini, SDM menjadi faktor penentu 

untuk menghadapi tantangan di masa men-datang. 

Pendidikan nasional dilaksanakan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

seutuhnya. Upaya meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya tidak hanya menjadi tugas dan 

tanggung jawab para pakar, birokrat, dan para 

politisi saja, melainkan menjadi tugas dan 

tanggungjawab guru dan semua orang yang ber-

kecimpung di bidang pendidikan dan pengajaran.  

Perlu dipikirkan dan mengambil langkah guna ikut 

berkiprah dalam meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu dengan meningkatkan 

mutu pendidikan (Soekanto, 2001). Untuk mening-

katkan mutu pendidikan diperlukan pembaharuan-

pembaharuan strategi dalam pembelajaran. 

Pembaharuan pendidikan tersebut tidak dapat 

dilakukan hanya oleh satu komponen saja, melain-

kan harus ada kerjasama dengan komponen lain . 

Lewin (1948) mengatakan bahwa perubahan sosial 

sangat tergantung pada komitmen dan pemahaman 

anggota masyarakat yang terlihat adalam proses 

perubahan itu. Selanjutnya Elliot (1998) meng-

emukakan bahwa perlunya kolaborasi dalam 

melakukan perubahan-perubahan yang bersifat 

meningkatkan kualitas pendidikan, hal itu merupa-

kan tanggung jawab bersama antara guru siswa, 

masyarakat dan seluruh komponen pendidikan. 

Guru sangat berperan dalam melakukan 

perubahan dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan, sebab guru adalah orang tua kedua 

setelah orang tua yang berfungsi sebagai pen-

transfer ilmu pengetahuan kepada anak.  Untuk itu 

metode yang dilakukan guru  sangat tergantung dari 

kreativitas guru itu sendiri dalam menyampaikan 

materi kepada anak didik.  Fenomena-fenomena 

tersebut  menjadi tantangan bagi peneliti untuk dapat 

melakukan suatu perubahan dalam proses 

pembelajaran agar dapat menghasilkan suatu 

prestasi belajar yang optimal. Perubahan proses 

pembelajaran tersebut  dengan menawarkan suatu 

strategi pembelajaran inquiry sebagai upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa Sekolah 

Menengah Pertama. 

Inquiry merupakan salah satu komponen dari 

penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching 

and Learning), yang berarti menemukan. Menurut 

Nurhadi (2002), menemukan merupakan bagian inti 

dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. 

Pengetahuan dan  keterampilan yang diperoleh siswa 

mailto:anik.sulistyowati74@gmail.com


SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

185 

 

diharapkan bukan hasil mengingat seperang-kat 

fakta-fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Melalui 

inquiry, siswa akan dapat terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Strategi pem-belajaran yang 

lebih menekankan pada  aktivitas siswa merupakan 

metode belajar yang lebih mengutamakan peran 

siswa aktif, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan upaya peningkatan 

kemampuan belajar dengan strategi pembelajaran 

inquiry di SMP Negeri 1 Gondangwetan pada siswa 

kelas VII-C mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

pada kompetensi dasar mendeskripsikan keragaman 

pada sistem organisasi kehidupan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 1, 

Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Penelitian 

dilaksanakan dalam 3 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 

kali pertemuan. Tiap pertemuan memerlukan waktu 

2 jam pelajaran (2x40 menit), sehingga secara 

keseluruhan berlangsung 6 pertemuan.  Dalam setiap 

siklus terdiri atas 4 kegiatan, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan,observasi, dan refleksi. Subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII-C semester II 

tahun 2016/2017 yang tergolong dalam kategori 

yang rerata siswanya di bawah nilai rata-rata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi pembelajaran inquiry merupakan salah 

satu komponen CTL (contextual teaching learning) 

yang menekankan pembelajaran berpusat pada 

siswa. Strategi ini dipilih agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa sehingga nantinya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Karena apabila 

model pembelajaran yang digunakan kurang tepat 

dengan materi ajar dan metode pembelajaran yang 

kurang bervariasi, maka pembelajaran tidak 

merangsang siswa untuk aktif sehingga iklim 

pembelajaran yang kurang kondusif ataupun 

motivasi belajar terhadap pembelajaran akan rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas 

yang telah dilaksanakan, terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa dari siklus I sampai siklus III. Adapun 

persentase peningkatan hasil belajar siswa disajikan 

pada Gambar 1 berikut. 
 

 
Gambar 1. Hasil Belajar Siswa 

 

Peningkatan hasil belajar ini menunjukkan bahwa 

strategi pembelajaran inquiry dapat memotivasi 

siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Sebagaimana 

penelitian yang telah dilakukan oleh Abdurrahman, 

dkk (2014), bahwa model pembelajaran dengan 

metode inquiry dapat meningkatkan motivasi siswa. 

Prasanti, dkk (2014) juga menegaskan bahwa 

penggunaan metode inquiry dapat meningkatkan 

motivasi kerja kelompok dan hasil belajar siswa.   

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, 

penggunaan strategi pembelajaran inquiry pada 

materi sistem organisasi kehidupan efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIIC SMP 

Negeri 1 Gondangwetan 

Saran 

Pembelajaran mata pelajaran IPA sebaiknya 

menggunakan strategi pembelajaran inquiry.  
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Abstrak 

 

Penelitian Tindakan Kelas dengan 2 siklus ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar IPA 

pada materi sistem gerak manusia di kelas VIII-C SMP Negeri 2 Rembang dengan 

menggunakan strategi small group discussion. Tahapan penelitian ini meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun kelas yang diteliti adalah kelas VIII-C dengan 

jumlah siswa 20 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi small group discussion 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 64 dan 

ketuntasan belajar 40%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 77 dan ketuntasan 

belajar 60%. Sedang untuk hasil diskusi pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata siswa 72,5 

dan ketuntasan belajar 60%. Pada siklus II hasil diskusi menunjukkan peningkatan dengan 

nilai rata-rata siswa 81,25 % dan ketuntasan belajar 80%. 

 

Kata kunci:.small group discussion, prestasi belajar, IPA 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu 

yang mempelajari segala fenomena di alam semesta. 

Untuk memperoleh dan mengungkap kebenaran 

tentang fakta dalam belajar IPA dapat dilakukan 

melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menganalisa, menalar dan mengkomunikasikan 

hasil pengamatan. 

Dalam belajar IPA, siswa akan mengamati 

obyek dan peristiwa, mengajukan pertanyaan, 

memperoleh pengetahuan , menyusun penjelasan 

tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut 

dengan cara-cara yang berbeda, dan 

mengkomunikasikan gagasannya pada pihak lain 

(Zubaidah dkk, 2013). 

Belajar IPA bagi siswa SMP Negeri 2 

Rembang termasuk pelajaran yang tidak mudah bagi 

siswa. Dengan latar belakang bahasa ibu yaitu 

bahasa Madura menjadikan proses pembelajaran 

agak terhambat karena bahasa Indonesia kurang 

dipahami siswa. Selain itu keaktifan siswa terutama 

siswa putra di kelas juga kurang. Kelas VIII-C SMP 

Negeri 2 Rembang Tahun Pelajaran 2016-2017 

memiliki karakteristik jumlah siswa putri 6 dan 

siswa siswa putra 14. Kondisi siswa heterogen, dan 

umumnya siswa putri lebih aktif dari siswa putra. 

Biasanya siswa putra masih banyak 

menggantungkan pada siswa putri dalam proses 

pembelajaran.  

Prestasi belajar merupakan merupakan hasil 

yang telah dicapai akibat dari satu perbuatan yang 

telah dilakukan atau dikerjakan (Robi Binur : 

2003).Hal-hal diatas sangat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa yang rendah.  Untuk mengaktifkan 

siswa agar siswa menjadi insan pembelajar, guru 

berusaha dengan menerapkan strategi small group 

discussion agar di dalam kelompok-kelompok kecil 

semua siswa dapat aktif sehingga tujuan belajar 

dapat tercapai. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas yaitu rangkaian penelitian tindakan yang 

dilakukan secara siklik dalam rangka memecahkan 

masalah sampai masalah itu terpecahkan. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Masing-masing siklus meliputi 4 tahap yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi 

(Whardani,2007). Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VIII-C SMP Negeri 2 Rembang, sebanyak 20 

orang. Sekolah tersebut berlokasi di Jalan Raya 

Kanigoro, Kecamatan Rembang, Kabupaten 

Pasuruan. Penelitian ini dilaksanakan pada Semester 

1 tahun Pelajaran 2016/2017 pada selama bulan 

Agustus sampai September 2016. Dalam setiap 

siklus yang dilakukan penelitian sebanyak satu kali 

pertemuan. Instrumen penelitian ini menggunakan 

lembar pengamatan dan tes. Analisis yang dilakukan 

meliputi hasil kerja kelompok, unjuk kerja diskusi 

dan tes. . Hasil refleksi pada siklus I dijadikan acuan 

untuk merencanakan tindakan pada siklus II. 

Siklus I 

1. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan 

meliputi: 

a. Menyusun silabus dan RPP yang berkaitan 

dengan materi sistem gerak  manusia 

(fungsi rangka, nama-nama rangka manusia 

dan bentuk-bentuk tulang) . 

b. Merancang skenario pembelajaran dengan 

strategi small group discussion yang 
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diharapkan dapat mengaktifkan siswa 

dalam kelas.  

c. Merancang alat pengumpul data yang 

berupa lembar pengamatan  dan tes agar 

digunakan untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa.  

2. Pelaksanaan  

Pada pelaksanaan tindakan ini guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran 

berdasarkan rencana tindakan, yaitu :  

a. Mengadakan apersepsi yang bertujuan 

untuk menarik motivasi siswa.  

b. Menyampaikan tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

c.  Membagi siswa menjadi 4 kelompok, 

masing-masing kelompok beraggotakan  5  

siswa dan menunjuk ketua serta sekretaris 

kelompok. 

d. Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 

siswa dan diminta untuk mendiskusikan 

dan menyelesaikan tugas tersebut. 

e. Guru memastikan setiap anggota kelompok 

berpartisipasi aktif dalam diskusi. 

f. Guru mengistruksikan setiap kelompok 

untuk menyajikan hasil diskusinya di forum 

kelas.  

g. Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan. 

h. Guru memberi kuis  untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran.  

i. Guru memberikan tindak lanjut untuk 

memantapkan kemampuan siswa dalam 

memahami materi pelajaran berikutnya. 

3. Observasi  

Observasi dilakukan terhadap seluruh 

aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran, baik siswa maupun guru 

menggunakan lembar observasi. Guru meminta 

bantuan teman sejawat untuk mengidentifikasi 

kele-mahan-kelemahan yang ditemui dalam 

pelaksanaan tindakan Siklus I.  

4. Refleksi  

Peneliti melakukan evaluasi tindakan yang 

telah dilakukan, kemudian memperbaiki 

pelaksanaan tindakan sesuai hasil refleksi untuk 

dilakukan pada siklus berikutnya. 

Siklus II  
1. Perencanaan  

Guru membuat perencanaan dengan 

berpedoman pada hasil revisi siklus I, yang 

meliputi :  

a. Menyusun silabus dan RPP yang berkaitan 

dengan materi sistem gerak  manusia 

(macam-macam otot dan sendi serta 

penyakit / gangguan pada system gerak 

manusia) . 

b. Merancang skenario pembelajaran dengan 

strategi small group discussion yang 

diharapkan dapat mengaktifkan siswa 

dalam kelas.  

c. Merancang alat pengumpul data yang 

berupa lembar pengamatan  dan tes agar 

digunakan untuk mengetahui peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

2. Pelaksanaan  

a. Mengadakan apersepsi yang bertujuan 

untuk memotivasi siswa.  

b. Menyampaikan tujuan kegiatan 

pembelajaran. 

c.  Membagi siswa menjadi tetap dalam 4 

kelompok, masing-masing kelompok 

beraggotakan  5  siswa dan menunjuk ketua 

serta sekretaris kelompok, tetapi dengan 

pengaturan meja kelompok yang berbentuk 

persegi, tidak ada meja kelompok 

berbentuk L. 

d. Setiap kelompok dibagikan lembar kerja 

siswa dan diminta untuk mendiskusikan 

dan menyelesaikan tugas tersebut. 

e. Guru memastikan setiap anggota kelompok 

berpartisipasi aktif dalam diskusi. 

f. Guru mengistruksikan setiap kelompok 

untuk menyajikan hasil diskusinya di forum 

kelas.  

g. Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan. 

h. Guru memberi kuis  untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran.  

i. Guru memberikan tindak lanjut untuk 

memantapkan kemampuan siswa dalam 

memahami materi pelajaran berikutnya. 

3.  Observasi  

Observasi dilakukan terhadap seluruh 

aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran, baik siswa maupun guru 

menggunakan lembar observasi. Guru meminta 

bantuan teman sejawat untuk mengidentifikasi 

kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam 

pelaksanaan tindakan Siklus II.  

4.  Refleksi  

Guru bersama observer melakukan evaluasi 

tindakan yang telah dilakukan, kemudian 

memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil 

refleksi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. SIKLUS I 

Pada awal kegiatan, guru mengadakan 

apersepsi yang bertujuan untuk menarik motivasi 

siswa. Salah seorang siswa diminta maju ke depan 

dan seluruh siswa diminta memperhatikan dengan 

dialog sebagai berikut : 

Guru :” Coba nak, lakukan perintah ini, berdiri 

tegak, memberi hormat , mengangkat satu     

kaki dan kembali ke posisi semula”.  

Guru : “Mengapa temanmu dapat melakukan 

gerakan yang diperintahkan?” 
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Siswa : “Karena memiliki tulang dan daging, bu” 

(dengan antusias menjawab) 

Guru : “ Ya, benar. Tulang dan daging yang 

menyebabkan kita bisa bergerak. Nah, 

anak-anak, hari ini kita akan belajar 

tentang tulang manusia, yaitu fungsi 

rangka manusia, macam-macam tulang 

dan bentuk-bentuk tulang manusia. Daging 

yang kalian sebutkan tadi, istilahnya 

adalah otot. Dan untuk otot akan kita pajari 

pada pertemuan yang akan datang” 

Guru : “Selanjutnya anak-anak, untuk lebih 

mempelajari tentang tulang kalian akan 

saya minta membentuk kelompok bedasar 

urutan barisan meja dari depan ke belakang. 

Silahkan dilakukan!” 

Siswa : “ Iya , bu” 

Selanjutnya, untuk setiap kelompok 

diminta menunjuk 1 siswa sebagai ketua dan 1 siswa 

sebagai sekretaris. Kebetulan, setiap banjar siswa 

kelas VIII C sudah heterogen, baik kemampuan atau 

jenis kelaminnya. Strategi small discussion 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana siswa dapat 

belajar dalam kelompok kecil membahas topik 

fungsi rangka manusia dan nama-nama tulang 

manusia serta bentuk-bentuk tulang manusia. 

Kelompok 1 sampai 3 segera membentuk 

meja kerja yang berbentuk persegi dengan 

merapatkan masing-masing meja belajarnya, 

kebetulan di kelas VIII C terdiri dari 1 meja untuk 1 

siswa sehingga siswa mudah memindahkan  meja 

dan kursinya. Tetapi untuk kelompok 4 yang terdiri 

dari 2 putri dan 3 putra tidak segera membentuk meja 

kerja, hanya memindahkan 1 meja belakang 

sehingga membentuk huruf L dan anak putra 

membentuk kelompok sendiri yang disajikan pada 

Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Siswa dalam kelompok 4 

Kemudian guru membagikan LKS I dan 

menjelaskan tujuan dan cara kerja LKS Untuk 

membantu belajar siswa, guru memasang charta 

rangka manusia di papan tulis. Kelompok 2 dan 3 

segera mengerjakan LKS dengan membagi tugas 

pada anggota kelompoknya. Untuk kelompok 3 ada 

satu siswa yang sama sekali tidak mau ikut 

berdiskusi, walau sudah dekati dan dimotivasi oleh 

guru. Sedang pada kelompok 1 tidak segera 

mengerjakan, setelah didekati guru ternyata mereka 

berselisih siapa ketua dan sekretarisnya, masing-

masing anggota kelompoknya saling menuding 

teman dan setelah dibantu guru untuk menentukan 

ketua dan sekretarisnya baru mereka mulai bekerja. 

Pada kelompok 4, keaktifan diskusi sangat kurang, 

terlihat dari siswa putri saja yang bekerja, sedang 

siswa putra banyak mengobrol. Setelah waktu 

presentasi tiba, guru memilih kelompok 4 untuk 

presentasi terlebih dahulu dengan melihat hasil 

pengamatan selama berdiskusi kurang dapat bekerja 

sama dengan baik. Adapun hasil pengamatan pada 

siklus I sebagai berikut disajikan pada Tabel 1 dan 2 

berikut.  

Tabel 1. Hasil Kerja LKS Setiap Kelompok 

Siklus II 

No Kelompok 

Materi 

Nama 

tulang 

Fungsi 

Tulang 

Bentuk 

tulang 

Re- 

rata 

1 Kelompok 1 100 100 95 98 

2 Kelompok 2 100 100 100 100 

3 Kelompok 3 100 100 100 100 

4 Kelompok 4 100 100 100 100 

 

Tabel 2. Hasil Pengamatan selama Proses 

Belajar 

No. Komponen Penelitian 
Siklus I 

Rerata % 

1 Hasil kerja LKS 99,6 - 

2 Unjuk kerja diskusi 72,5 60% 

3 Tes tulis 64 40% 

Berdasar hasil pengamatan yang dilakukan 

menunjukkan bahwa hasil kerja LKS terdapat 

peningkatan dengan rerata 99,6. Hal ini dapat 

didukung oleh materi fungsi tulang, nama-nama 

tulang dan bentuk tulang disenangi oleh siswa. 

Tampak bagaimana ketika mereka mencari nama-

nama tulang manusia dengan sangat antusia pada 

LKS. Untuk untuk kerja diskusi didapatkan hasil 

sebesar 72,5 atau sebesar 60% yang diambil dari 

hasil pengamatan diskusi yang meliputi keaktifan, 

kerjasama, keberanian mengemukakan pendapat dan 

kebenaran konsep. Pada unjuk kerja diskusi juga 

sudah mulai membaik, tapi belum maksimal. 

Aktifitas siswa selama berdiskusi belum merata, 

terlihat pada kelompok 3 ada satua siswa yang sama 

sekali tidak ikut berdikusi, walau sudah didekati 

guru dan ditanya apa ada masalah. Pada kelompok 4 

juga belum terjadi diskusi yang baik, anak 

perempuan saja yagng aktif berdiskusi, sedang anak 

laki-laki hanya melihat sekilas. Namun pada tes 

tulis, nilai rerata siswa hanya 64 atau sebesar 40 % 

yang memenuhi KKM, hal ini dapat disebabkan 

siswa masih kurang memahami apa yang dibacanya 

atau diamatinya. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan, terdapat 

beberapa kelemahan atau masalah penerapan strategi 

small group discussion pada proses pembelajaran 

sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran 

belum maksimal. Adapun kelemahan-kelemahan 

yang ditemui sebagai berikut: 1) kurangnya 

bimbingan terhadap siswa; 2) kurangnya peran aktif 

siswa dalam proses pembelajaran; dan 3) rendahnya 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

IPA. Ada beberapa siswa yang masih kebingungan 
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dalam mengerjakan soal dan belum terbiasa 

menggunakan strategi small group discussion dalam 

pembelajaran. Pembelajaran pada siklus I belum 

mencapai nilai yang diinginkan dan belum 

maksimal. Nilai  rata-rata tes pada siklus I baru 

mencapai 40% sehingga penelitian dilanjutkan pada 

siklus II. 

B. SIKLUS II 

Pada awal kegiatan pembelajaran, guru 

mengadakan apersepsi yang bertujuan untuk 

menarik motivasi siswa. Salah seorang siswa 

diminta maju ke depan dan seluruh siswa diminta 

memperhatikan dengan dialog sebagai berikut: 

Guru :”Coba nak, lakukan perintah ini, kepalkan 

tangan, luruskan ,dan kembali ke posisi 

semula”.  

Guru :“Saat tangan dikepalkan, perhatikan bagian 

lengan atas. Naah, bagian lengan atas yang 

menonjol ini disebut apa?” 

Siswa : “Otot, bu” (dengan antusias menjawab) 

Guru : “Ya, benar. Otot yang menonjol ini disebut 

otot bisep. Pada saat tangan dikepalkan, 

otot bisep membesar atau sitilahnya adalah 

berkontraksi, sedang lengan atas bagian 

bawah yang disebut otot trisep mengalami 

relaksasi. Nah, anak-anak, hari ini kita 

akan belajar tentang otot, sendi serta 

gangguan dan penyakit pada otot dan 

sendi. 

Guru  :  “Selanjutnya anak-anak, untuk lebih 

mempelajari tentang tulang kalian akan 

saya minta membentuk kelompok bedasar 

pembelajaran pada pertemuan terdahulu. 

Silahkan dilakukan!” 

Siswa : “ Iya , bu” 

Berdasar hasil siklus I yang lalu, guru tidak 

memerintahkan siswa untuk membentuk meja 

belajar model persegi, sehingga ada kelompok yang 

membentuk huruf L, oleh karena itu pada 

pembelajaran kali ini guru menghimbau agar setiap 

kelompok membentuk meja belajar persegi, agar 

komunikasi selama berdiskusi dapat berjalan dengan 

lancar dan saling bertatap muka. 

Kemudian guru membagikan LKS dan 

menjelaskan tujuan dan cara kerja LKS Untuk 

membantu belajar siswa, guru memasang charta otot 

manusia di papan tulis. Dengan motivasi dari guru 

diskusi pada setiap kelompok dapat berjalan dengan 

lancar. Guru mendekati Kelompok 3 karena pada 

saat siklus 1 ada 1 siswa yang tidak mau aktif 

berdiskusi sehingga pada kegiatan kali ini siswa 

tersebut lebih dimotivasi untuk berdiskusi dan 

akhirnya siswa tersebut mau ikut aktif walau hanya 

menjadi pendengar. Pada kelompok 4 dengan bentuk 

meja belajar persegi mulailah terjadi diskusi yang 

lebih baik dari siklus 1 dan terjadi pembagian tugas 

antar anggota kelompok. Saat presentasi tiba, 

sebelum guru menunjuk kelompok mana yang maju 

terdahulu, kelompok 4 angkat tangan dan satu siswa 

putra yang maju untuk presentasi. Dan guru 

memberikan kesempatan kepada siswa tersebut 

untuk presentasi. Hasil kerja yang didapatkan pada 

siklus II disajikan pada Tabel 3 dan 4 berikut. 

Tabel 3. Hasil Kerja LKS setiap kelompok 

Siklus II 

No Kelompok 
Materi 

Otot Sendi Gangguan Rerata 

1 Kelompok 1 95 100 85 93 

2 Kelompok 2 100 100 85 95 

3 Kelompok 3 100 100 85 95 

4 Kelompok 4 58 100 75 78 

 

Tabel 4. Hasil Pengamatan selama Proses 

Belajar 

No. Komponen Penelitian 
Siklus II 

Rerata % 

1 Hasil kerja LKS 90,3 - 

2 Unjuk kerja diskusi 81,25 80% 

3 Tes tulis 77 60% 

Berdasar hasil pengamatan yang dilakukan 

menunjukkan bahwa hasil kerja LKS terdapat 

penurunan dari siklus I dengan rerata 90,3. Hal ini 

dapat terjadi karena materi otot, sendi, serta 

gangguan pada sistem gerak adalah materi baru bagi 

siswa dan materi yang abstrak atau sulit dipahami 

oleh siswa. Tampak bagaimana ketika mereka 

kesulitan menggambarkan otot serta mencari 

bagaimana kerja masing-masing jenis otot pada 

LKS. Untuk kerja diskusi didapatkan peningkatan 

dari siklus I dengan hasil sebesar 81,25 atau sebesar 

80%  yang diambil dari hasil pengamatan diskusi 

yang meliputi keaktifan, kerjasama, keberanian 

mengemukakan pendapat dan kebenaran konsep. 

Pada unjuk kerja diskusi juga sudah meningkat.  

Aktifitas siswa selama berdiskusi sudah merata, 

terlihat pada kelompok 3 ada satua anak yang pada 

saat siklus I sama sekali tidak ikut berdikusi terlihat 

pada siklus II sudah mulai aktif berdiskusi. Pada 

kelompok 4 juga terjadi peningkatan diskusi yang 

baik, meja kerja sudah berbentuk persegi bukan lagi 

huruf L dan saat presentasi justru siswa laki-laki dari 

kelompok 4 mau tampil sendirian. Pelaksanaan 

pembelajaran siklus II mengalami peningkatan yang 

baik yaitu sebesar 81,25 (80%) pada unjuk kerja 

diskusi jika dibandingkan siklus I hanya sebesar 72,5 

(60%) dari seluruh siswa. Hal ini berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Dari hasil tes terjadi peningkatan  

nilai rerata siswa dari 64 (40%) pada siklus I yang 

memenuhi KKM meningkat menjadi 77 (60%) yang 

telah memenuhi KKM. Hal ini berarti strategi Small 

group discussion dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa , baik dari segi keaktifan berdiskusi 

maupun pada hasil tes.  

Berdasarkan refleksi yang dilakukan, terdapat 

beberapa peningkatan penerapan strategi small 

group discussion pada proses pembelajaran sehingga 

pemahaman siswa pada materi pelajaran meningkat. 

Dengan menggunakan strategi small group 

discussion dalam pembelajaran secara 

berkesinambungan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam hal berdiskusi dan hasil tes. 

Nilai    rata-rata tes pada siklus II sudah mencapai 
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60% sehingga penelitian ini diputuskan untuk 

dihentikan pada siklus II. Perbandingan hasil yang 

diperoleh menggunakan strategi small group 

discussion disajikan pada Grafik 1 berikut. 

Gambar 1. Perolehan peneparan hasil strategi 

small group discussion 

 

 Strategi small group discussion dalam 

pembelajaran merupakan salah satu pembelajaran 

aktif. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil guna 

memecahkkan dan mendiskusikan beberapa topik 

permasalahan. Diskusi merupakan percakapan 

ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam 

satu kelompok untuk saling bertukar pendapat 

tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari 

pemecahan untuk mendapatkan jawaban atas 

masalah tersebut. Sedangkan diskusi kelompok 

dapat diartikan sebagai jalan pemecahansuatu 

masalah yang memerlukan beberapa jawaban 

alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam 

proses belajar  mengajar, yang dapat merangsang 

peserta didik utnuk berpikir sistematis, kritis dan 

bersikap terbuka dalam menyumbangkan pikiran-

pikirannya untuk memecahkan suatu permasalahan 

(Nafsri, 2014). 

Menurut Silberman (2006), diskusi kelas 

memainkan peranan penting dalam kegiatan belajar 

aktif di kelas, karena dengan mendengarkan 

beragam pendapat dalam diskusi, siswa akan 

tertantang untuk berpikir. Guru berperan selama 

proses dis-kusi terutama dalam memudahkan lalu 

lintas pendapat siswa, dan memberikan sumbang 

saran dan komentar tambahan selama proses diskusi 

siswa.  

Dalam belajar kelompok kecil (small group), 

pengetahuan keseluruhan yang ada dalam kelompok 

cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan 

yang dimiliki oleh peserta didik perorang. Dengan 

adanya strategi pembelajaran small group discussion 

ini, sangat memungkinkan bagi seorang guru untuk 

bisa memberikan soal-soal yang relatif lebih sulit 

jika dibandingkan diberikan kepada peserta didik 

secara perseorangan. Dengan demikian 

pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk 

berfikir kritis, sistematis dan saling 

menyumbangkan fikirannya baik dalam 

kelompoknya maupun secara klasikal. Pembelajaran 

dengan strategi small group discussion lebih 

mengutamakan pola kerjasama dalam kelompok 

kecil sehingga peserta didik tidak ada yang merasa 

bahwa dirinya yang paling pintar dan menguasai 

materi. 

Dari penerapan strategi small group discussion 

terdapat beberapa kelebihan strategi ini, yaitu (1) 

semua peserta didik bisa aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar; (2) mengajarkan kepada peserta didik 

agar mau menghargai pendapat orang lain dan 

bekerjasama dengan teman yang lain; (3) dapat 

melatih dan mengembangkan sikap sosial dan 

demokratis bagi siswa; (4) meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi bagi siswa; (5) 

meningkatkan partisipasi peserta didik baik secara 

individual dalam kelompok maupun dalam kelas; 

dan (6) mengembangkan pengetahuan mereka, 

karena bisa saling bertukar pendapat antar siswa baik 

dalam kelompoknya maupun dengan kelompok yang 

lain. Selain memiliki kelebihan, small group 

discussion juga memiliki beberapa kelemahan yaitu 

sebagai  berikut: (1) diskusi biasanya lebih banyak 

memboroskan waktu, sehingga tidak sejalan dengan 

prinsip efisiensi; (2) dapat menimbulkan 

ketergantungan sesorang pada kelompok dan  tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan diskusi, karena hanya 

mengandalkan teman dalam kelompoknya; (3) dapat 

menimbulkan dominasi dari kelompok yang 

sekiranya lebih banyak dan lebih mampu 

mengungkapkan ide sehingga kelompok yang lain 

tidak memberikan kontribusi yang berarti; dan (4) 

bagi guru, diskusi kelompok kecil dapat mempersulit 

dalam mengelola iklim kelas. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Strategi small group discussion dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA pada materi 

system gerak manusia di kelas VIII-C SMP Negeri 2 

Rembang. Pada siklus I nilai rata-rata tes siswa 

hanya 64 dan ketuntasan belajar 40%. Pada siklus II 

nilai rata-rata siswa naik menjadi 77 dan ketuntasan 

belajar 60%.  

Saran 

Guru dapat mengembangkan berbagai 

alternatif strategi pembelajaran untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa.   
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PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN SAINS DAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK KELAS VIII D 

SMPN 2 BANGIL SEMESTER GANJIL TAHUN 2014  

PADA MATERI GERAK PADA TUMBUHAN 
 

Trinil Windayati 

SMP Negeri 2 Bangil, Kabupaten Pasuruan 

 

ABSTRAK 

 

Pembelajaran akan berhasil apabila didukung dengan perencanaan (lesson design) yang baik 

dan penentuan media pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di 

kelas. Media pembelajaran yang telah dibuat meliputi gerak pada tigmonasti (daun putri 

malu), tigmotropi (sulur markisa), fototropisme (bunga matahari), dan fotonasti (bunga 

Mirabilis jalapa), serta visualisasi gerak sulur markisa dan mengatupnya bunga venus saat 

ada serangga. Penyampaian materi gerak pada tumbuhan dengan menggunakan media LCD 

power point dapat meningkatkan keterampilan berfikir kritis peserta didik kelas VIII-D di 

SMPN 2 Bangil. Hal ini ditunjukkan dengan 85 % kelompok yang dibentuk mampu 

membedakan pengertian gerak tropisme dan gerak nasti dan 90 % siswa bisa menjawab 

pertanyaan evaluasi. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, keterampilan sains, berpikir kritis. 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran akan berhasil apabila didukung 

dengan perencanaan (lesson design) yang baik dan 

penentuan media pembelajaran yang mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Fungsi 

media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu 

mengajar yang dapat mempengaruhi iklim, kondisi, 

dan lingkungan belajar (Arsyad, 2003). Media yang 

variatif akan membangkitkan motivasi belajar siswa 

di kelas.  

Media powerpoint dipilih untuk 

menyampaikan materi gerak pada tumbuhan. Pada 

media tersebut dilengkapi video mengenai gerak 

tumbuhan yang diunduh dari situs youtube. 

Pemilihan media pembelajaran ini karena cukup 

mewakili pemahaman konsep untuk membedakan 

gerak tigmotropisme dan tigmonasti. 

Peserta didik pada kelas VIII-D digunakan 

sebagai subyek penelitian. Peserta didik di kelas 

tersebut tergolong kelas yang rata-rata siswanya 

kurang bisa konsentrasi dan motivasi belajar yang 

kurang. Nilai yang didapat dari beberapa tugas 

mandiri dan kelompok masih mencapai 70% dari 

KKM 80% yang diharapkan dalam pembelajaran.  

Pemanfaatan media powerpoint yang disertai 

video akan lebih komunikatif dan interaktif terhadap 

siswa. Dengan demikian, media tersebut dapat 

meningkatkan keterampilan sains dan berpikir kritis 

siswa di kelas VIII-D SMPN 2 Kabupaten Pasuruan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

diskriptif. Subyek penelitian ini adalah kelas VIII D 

SMP Negeri 2 Bangil Tahun pelajaran 2013 - 2014. 

Siswa di kelas tersebut terdiri atas 40 siswa. 

Tahap-tahap yang dilakukan antara lain: (1) 

tahap pendahuluan (pra tindakan); (2) tahap 

tindakan, dan (3) tahap refleksi dan kegiatan tindak 

lanjut. Rincian kegiatan dari tahap-tahap itu adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahap pendahuluan (pra tindakan) 

1. Mengujicoba media pembelajaran yang 

meliputi: 

1) Komunikatif,  mampu menjadi mediator 

antara guru dan siswa dan tidak bermakna 

ganda, baik tayangan video gerak, 

pertanyaan apersepsi maupun pertanyaan 

evaluasinya 

2) Jelas baik gambar maupun suaranya. 

2. Menjelaskan  awal tentang pembelajaran 

yang akan dihadapi. Karena kelas VIII-D 

belum pernah digunakan untuk kelas LSBS, 

maka sebelum tindakan dilakukan terlebih 

dahulu memberikan informasi tentang 

adanya beberapa observer yang akan ikut 

dalan pembelajaran. Kemudian pembentukan 

kelompok, kelompok dibagi atas dasar 

kemampuan akademik siswa. Tiap kelompok 

terdiri atas 4 siswa. Oleh karena jumlah siswa 

ada 40, maka  ada 10 kelompok. 

b. Tahap tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

pada hari Sabtu, 17 Mei 2014 dengan melibatkan 

anggota MGMP IPA SMP Kab. Pasuruan 

wilayah Barat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 

Mei 2014 pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.20 

WIB. Seorang siswa tidak hadir karena sakit, 

sehingga kelompok 4 hanya 4 anak. Pembelajaran 

diawali dengan meminta tugas yang sudah dilakukan 

siswa yaitu foto keadaan daun asam saat pagi dan 
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sore. Kemudian ditayangkan gambar yang telah 

dipersiapkan di media powerpoint. 

Tampilan pertama berupa apersepsi dengan 

menampilkan gambar daun Lamtoro saat ada cahaya 

dan ketika tidak ada cahaya, ditunjukkan pada 

Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Lamtoro saat ada cahaya dan 

tidak ada cahaya 

Kemudian gambar cuplikan video gerak tigmonasti 

pada daun putrid malu dan tigmotropi pada sulur 

markisa disajikan pada Gambar 2 dan 3 berikut. 

     

 

 

 

 

      (a)                                    (b) 

Gambar 2. Daun Putri Malu 

(a) ketika disentuh 

(b) mengatup 

   

 

 

 

 

 

 

(a)                                      (b)                      

Gambar 3. Sulur markisa 

(a) menyentuh kayu/anjir 

(b) membelit kayu/anjir 

Setelah siswa mengamati tayangan gambar dan 

video, selanjutnya siswa berdiskusi mengenai 

perbedaan gerak tigmonasti dan tigmotropi. 

Berikutnya, siswa mempresentasikan hasil 

diskusinya ke depan kelas dan diklarifikasi oleh 

guru. Guru selanjutnya meminta siswa untuk 

menulis hasil klarifikasi dan membuat kesimpulan. 

Pada akhir pembelajaran siswa menjawab soal-

soal dari tayangan slide pada Gambar 4 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Gambar 4. Tayangan slide soal-soal mengenai  

      gerak pada tumbuhan 

Dari tayangan slide video, perlu di tayangkan 

sampai 3 kali karena siswa masih belum mampu 

membedakan antara gerak tigmonasti dan 

tigmotropi. Setelah tayangannya diperlambat, 

akhirnya siswa mampu memberikan pernyataan 

perbedaan kedua gerak tersebut, setelah diberi 

arahan apa rangsangnya dan kemana arah gerak 

tumbuhan tersebut.  

Saat refleksi pembelajaran diperoleh beberapa 

masukan dari observer yang antara lain sebagai 

berikut. 

1. Penggunaan media power point sangat 

membantu proses pembelajaran gerak pada 

tumbuhan mengingat sudah sangat langkah 

tersedianya tumbuhan putri malu ( mimosa 

pudica ) 

2. Tayangan jalannya membelitnya sulur markisa 

begitu jelas menunjukkan arah gerakan yang 

menuju ke arah rangsang, yang dalam kehidupan 

nyata tidak tampak. 

3. Dengan tayangan 2 gerak pada tayangan tersebut 

mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan 

mulai memikirkan jawaban dengan 

menghubungkan data yang diperoleh dari 

tayangan tersebut sehingga diperoleh pernyataan 

perbedaan antara gerak nasti dan gerak tropisme. 

4. Dengan media yang tepat mampu membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran, hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil ulangan siswa yang 90% 

mampu menjawab pertanyaan. 

Hasil pembelajaran mengunakan media LCD 

powerpoint yang disertai dengan video 

menunjukkan bahwa 85% kelompok mampu 

membedakan pengertian gerak tropisme dan gerak 

nasti dan 90 % siswa bisa menjawab pertanyaan 

evaluasi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penyampaian materi gerak pada tumbuhan 

dengan menggunakan media LCD powerpoint bisa 

meningkatkan keterampilan berfikir kritis peserta 

didik kelas VIII-D di SMPN 2 Bangil. 

Saran 

 Media LCD powerpoint dapat dilakukan 

untuk membelajarkan IPA pada materi-materi lain, 

apabila kesulitan untuk menghadirkan media 

alaminya dalam proses pembelajaran. 
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PENERAPAN METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII-F SMPN 2 BEJI 

KABUPATEN PASURUAN 
 

Khalimatus Sakdiyah, Metri Dian Insani 

SMPN 2 Beji Kabupaten Pasuruan 

E-mail: khalimatussakdiyah20@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VII-F SMPN 2 Beji Kabupaten Pasuruan. PTK dilakukan sebanyak 

2 siklus. Pelaksanaan PTK dimulai pada 10 Agustus sampai dengan 10 September 2016. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan tes. Rata-rata hasil belajar siswa pada 

pra tindakan sebesar 68, pada siklus 1 sebesar 73, dan pada siklus 2 sebesar 82. Peningkatan 

nilai rata hasil belajar adalah 7,4% (siklus 1) dan 12,3% (siklus 2). Berdasarkan hasil PTK ini 

dapat diketahui bahwa metode eksperimen yang diterapkan terbukti mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas VIIF SMPN 2 Beji Kabupaten Pasuruan. 

 

Kata kunci: metode eksperimen, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat. 

Fenomena tersebut mengakibatkan adanya per-

saingan dalam berbagai kehidupan. Salah satu 

diantaranya di bidang pendidikan (Salahudin, 2011). 

Untuk mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas diperlukan adanya peningkatan mutu 

pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang di-

sengaja dan terencana untuk membantu meningkat-

kan prestasi dan kemampuan siswa agar bermanfaat 

bagi kepentingan hidupnya (Hafid, 2013).  

Banyak cara yang dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya 

adalah perbaikan proses pembelajaran (Ekosusilo, 

1990).Kegiatan pembelajaran adalah bagian dari 

proses pendidikan yang sering mendapatkan 

masalah sehingga menjadi penghambat majunya 

pendidikan.Salah satu diantaranya adalah kurang-

nya motivasi belajar siswa. Hal ini tampak dari hasil 

observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Beji 

Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pengamatan 

diketahui bahwa siswa tampak enggan mengerjakan 

tugas dan tidak konsentrasi men-dengarkan 

penjelasan guru, mereka justru bergurau dengan 

temannya bahkan ada yang keluar tidak mengikuti 

pelajaran. Akibatnya berdampak pada rendahnya 

hasil belajar. Rata-rata nilai hasil belajar diperoleh 

dari tugas dan ulangan harian. Pada kelas VII-F 

diketahui rata-rata nilai hasil belajar masih rendah 

(68) dan di bawah KKM (75). Oleh karena itu siswa 

tersebut harus mengikuti remidi. Sikap siswa yang 

demikian dimungkinkan karena pembelajaran guru 

yang konvensional sehingga menuntut siswa untuk 

menghafal materi bukan memahaminya, padahal 

materi itu sangat mudah tetapi siswa sulit untuk 

mempelajarinya. Hal ini adalah masalah yang harus 

dicarikan solusinya. Metode eksperimen dipilih 

sebagai solusinya karena metode ini merupakan 

metode yang menempatkan siswa belajar aktif, 

melibatkan mereka bekerja secara maksimal,dan 

menuntut kemampuan siswa untuk menyelidiki 

secara sistematis-logis-analitis. Metode eksperimen 

merupakan tuntutan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu 

produk yang dapat dinikmati masyarakat secara 

aman dan dalam pembelajaran melibatkan siswa 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses 

dan hasil percobaan yang telah dilakukan (Sumantri, 

1999:157). 

Metode eksperimen lebih mudah diterapkan 

pada siswa SMP, karena pada usia ini siswa cen-

derung mencari tahu apa yang belum diketahui 

karena mereka memiliki keingintahuan dan imagi-

nasi yang tinggi. Hal ini disebabkan masa transisi 

kedewasaan yang melekat pada diri mereka terjadi. 

Walaupun demikian sayangnya metode eksperimen 

ini jarang dilakukan di SMP Negeri 2 Beji 

Kabupaten Pasuruan karena sarana dan prasarana 

yang terbatas, disamping itu pula persiapan guru 

harus lebih lama misalnya harus menyiapkan lembar 

kerja siswa dan mengatur waktu dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Metode Eksperimen untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-F SMP 

Negeri 2 Beji Kabupaten Pasuruan Tahun Pelajaran 

2016-2017”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan se-

banyak 2 siklus. Tahapan PTK yang dilakukan 

meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Tahapan perencanaan yang dilakukan 

adalah menyusun silabus dan RPP, dilanjutkan 

dengan membuat LKS, evaluasi, rubrik, media, dan 

instrumen penelitian. Tahapan tindakan pelaksana-

an kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan 
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RPP yang telah disusun. Setiap siklus PTK 

dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Pelak-

sanaan pembelajaran dilakukan secara kooperatif 

dengan membagi sswa menjadi 6-9 kelompok. 

Tahapan observasi yaitu pengamatan aktifitas siswa 

dengan menggunakan rubrik dan lembar observasi 

yang melibatkan observer dari kolega guru. Tahapan 

refleksi memfokuskan kepada evaluasi 

permasalahan yang timbul selama tindakan dilaku-

kan kemudian mencari solusi untuk dilaksanakan 

pada siklus berikutnya. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VII-F  

SMPN 2 Beji  Kabupaten Pasuruan sebanyak  36 

siswa. Penelitian dilakukan mulai tanggal  sampai 10 

Agustus dengan  10 september 2016. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah tes tulis, rubrik, 

LKS, dan angket. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus 1 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus 1 

diketahui bahwa siswa sangat bersemangat saat 

belajar di laboratorium. Siswa tampak senang karena 

kegiatan belajar mengajar berbeda dengan yang 

biasa dilakukan guru yaitu dengan menggunakan 

metode ceramah dan diskusi. Siswa sangat 

menikmati pembelajaran hanya saja karena peralatan 

yang terbatas maka jumlah kelompok terlalu besar 

sejumlah 6-7 siswa sehingga ada beberapa siswa 

yang masih terlihat pasif  tidak mau menyentuh alat 

hanya membolak balikkan LKS. 

 Saat kegiatan belajar berlangsung siswa  

masih kesulitan untuk mengerjakan tugas secara 

berkelompok, selain itu siswa masih terlihat takut  

untuk menggunakan alat pemanas. Mengetahui 

masih ada siswa yang terlihat  masih bingung maka 

guru segera merespon dengan mengambil langkah 

memandu secara klasikal untuk masing-masing 

langkah kegiatan. 

 Pada siklus ini terlihat beberapa kendala yang 

menghambat tingkat pemahaman materi. Oleh 

karena itu sesuai dengan saran observer saat refleksi, 

perlu adanya perbaikan diantaranya pembagian 

kelompok yang harusnya diperkecil. Langkah-

langkah kegiatan siswa di LKS perlu untuk lebih 

dirinci sehingga mudah diikuti dan dipahami 

siswasehingga guru tidak membimbing secara 

klasikal karena tidak semua kelompok tidak dapat 

memahami LKS.pada kegiatan tersebut. Selain itu 

keterampilan siswa dalam mengoperasi-kan 

termometer masih perlu ditingkatkan, karena banyak 

siswa masih belum mampu membaca skala. 

B. Siklus 2 

 Berdasarkan masalah yang dihadapi pada 

siklus 1, tindakan yang harus dilakukan guru untuk 

meningkatkan proses pembelajaran adalah; 

(1)membuat kelompok menjadi kecil; (2)langkah-

langkah pada LKS perlu diperinci; (3) ketrampilan 

siswa membaca alat ukur harus ditingkatkan; (4) 

kerja sama kelompok harus dioptimalkan sehingga 

tidak ada siswa yang pasif. Hasil pengamatan pada 

siklus 2 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

sudah terlihat aktif saat belajar karena jumlah 

anggota kelompok yang kecil. Keributan yang 

terjadi dalam kelompok sudah dapat dieliminir. 

Langkah-langkah kerja  yang tertulis di  LKS telah 

dibuat lebih rinci per tahap dengan sejelas-jelasnya 

sehingga siswa dapat mengerjakan sendiri tanpa 

bantuan guru. Siswa sudah mulai berani bertanya 

kepada guru pada saat pembelajaran berlangsung.  

 Selama penelitian tindakan kelas berlangsung 

diperoleh data berupa nilai hasil belajar siswa. 

Gambar 1 berkut ini menampilkan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa kelas VII-F SMPN 2 Beji 

Kabupaten Pasuruan. 

Gambar 1. Data Nilai Rata-rata Hasil Belajar  

        Siswa 

Nilai rata-rata siswa saat pra tindakan adalah 

68. Hasil ini tentu saja masih jauh di bawah 

ketuntasan minimal (KKM). Oleh karena itu perlu 

diterapkan metode eksperimen melalui PTK. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah 73. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 

7,4%. Siswa belum terbiasa dengan penerapan 

eksperimen dalam pembelajaran IPA, padahal 

proses penemuan produk berupa pengetahuan IPA 

diperoleh dari keterampilan ilmiah salah satunya 

melalui percobaan.  

Perubahan hasil belajar siswa mulai tampak 

pada siklus 1 bahkan sampai akhir siklus 2. 

Antusiame yang tinggi diperlihatkan siswa, terlihat 

dari waktu belajar yang biasanya terasa sangat lama 

dan siswa terlihat sangat jenuh sekarang tidak 

nampak lagi. Pemberian tes di siklus 2 memberikan 

hasil yang memuaskan, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat sebesar 12,3% yatu menjadi 82. 

Siswa telah cukup terbiasa dengan metode 

eksperimen, tampak mereka lebih terampil dalam 

menggunakan alat-alat eksperimen seperti termo-

meter. Keterampilan proses sains juga lebih terasah, 

siswa mampu membaca skala dengan benar.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil PTK yang telah dilakukan 

diketahui ada peningkatan hasil belajar siswa kelas 

VII-F SMP Negeri 2 Beji Kabupaten Pasuruan 

Tahun Pelajaran 2016-2017. Peningkatan tersebut 

ditunjukkan dengan semakin tingginya nilai rata-rata 

hasil belajar siswa yaitu pada saat pra tindakan (68), 

68
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siklus 1 (73), dan akhir siklus 2 (82). Hasil ini 

membuktikan bahwa metode eksperimen yang 

diterapkan mampu memberikan manfaat yang besar 

bagi proses pembelajaran siswa pada mata pelajaran 

IPA. 

Saran 

Guru IPA sebaiknya menerapkan metode 

pembelajaran eksperimen dalam upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain metode 

eksperimen, guru juga harus kreatif dan cerdas 

menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif 

lainnya untuk menciptakan atmosfer belajar yang 

menyenangkan dan menantang siswa menggali 

pengetahuannya sendiri. 
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PENERAPAN  PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  STAD (STUDENT TEAM 

ACHIEVMENT DIVISION) UNTUK MENINGKATKAN  PRESTASI BELAJAR 

SISWA KELAS IX SMP NEGERI 1 GEMPOL KABUPATEN PASURUAN 
 

Purwanti, Metri Dian Insani 

SMPN 1 Gempol 

e-mail: purwanticom@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Kegiatan pembelajaran merupakan proses yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi dalam dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun 

berdasarkan observasi di kelas IX SMPN 1 Gempol Kabupaten Pasuruan, ternyata diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran IPA masih belum memberdayakan semua potensi siswa menjadi 

kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan  prestasi belajar 

siswa. PTK dilakukan dalam 3 siklus. Masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi 

belajar siswa pada siklus 1 sebesar 76,5, kemudian meningkat sebesar 3,3% pada siklus 2 (79), 

dan pada siklus 3 meningkat sebesar 10,6% (87,3). PTK ini membuktikan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe STAD, terbukti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IX SMPN 1 

Gempol Kabupaten Pasuruan.  

 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, STAD, prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN  

Paradigma pembelajaran kini mulai bergeser 

dari teacher center menuju student center. Hal ini 

tentu saja harus diikuti dengan upaya peningkatan 

kinerja guru dalam merancang pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kompetensi yang ada dalam 

dirinya. Kompetensi abad 21 yang harus 

dikembangkan untuk membekali peserta didik agar 

mampu hidup dan bermasyarakat, dan berbangsa 

antara lain 1) keterampilan sosial meliputi 

ketrampilan berkomunikasi, mengambil keputusan, 

dan managemen konflik; 2) keterampilan dialogis, 

yaitu keterampilan mendiskusikan suatu isu dengan 

kritis, berbagi ide dan argument secara rasional dan 

logis; 3) keterampilan evaluasi diri dan kelompok, 

yaitu kemampuan diri untuk bisa bertanggungjawab 

terhadap sesuatu yang dibebankan kepadanya dan 

kelompoknya, aktif dan berkomitmen terhadap 

aktivitas kelompoknya, saling bantu, saling isi, dan 

bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab; 4) 

kemampuan reflektif, yaitu kemampuan mengambil 

pelajaran tentang berbagai hal, mampu melakukan 

perubahan, menerima kritik dan saran, memperbaiki 

diri dan kelompok secara terus menerus (Majid, 

2009). 

Berdasarkan Permendikbud RI No. 81 A 

Tahun 2013, prinsip kegiatan pembelajaran 

merupakan proses yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan potensi 

mereka dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya untuk hidup dan 

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Kegiatan 

pembelajaran seharusnya diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi siswa menjadi 

kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran harus 

diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian 

kompetensi yang telah dirancang dalam kurikulum 

agar setiap individu mampu menjadi pembelajar 

yang mandiri sepanjang hayat. Kompetensi lain yang 

dikembangkan dan harus terealisasikan dalam proses 

pembelajaran adalah kreativitas, mandiri, kerja 

sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, 

dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk 

watak yang berkarakter sesuai dengan kepribadian 

bangsa.  

Oleh karena itu perlu dikembangkan kegiatan 

pembelajaran yang bercirikan: 1) berpusat pada 

peserta didik; 2) mengembangkan kreativitass 

peserta didik; 3) menciptakan kondisi 

menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan nilai 

etika dan estetika, logika, dan kinestetika; dan 5) 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam 

melalui penerapan berbagai strategi yang 

menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan 

bermakna. Peraturan Pemerintah tentang Standar 

Nasional Pendidikan Bab IV pasal 19 ayat 1 

mengamanatkan: bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan seharusnya diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis.   

Salah satu materi pelajaran yang harus 

dikuasai siswa dengan baik adalah Ilmu 

mailto:purwanticom@yahoo.com
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Pengetahuan Alam (IPA). IPA berkaitan dengan cara 

mencari  tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan menjadi 

wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Trianto, 2010). Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA diarahkan melalui kegiatan 

inkuiri yang memfasilitasi siswa untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas IXC 

SMPN 1 Gempol Kabupaten Pasuruan, diketahui 

bahwa kegiatan pembelajaran IPA masih belum 

memberdayakan semua potensi siswa, hal ini 

ditunjukkan dengan prestasi belajar siswa yang 

masih di bawah KKM. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

untuk meningkatkan  prestasi belajar siswa. 

Pembelajaran STAD merupakan pembelajar-

an kooperatif yang memberi kesempatan kepada 

peserta didik agar terampil bekerja sama dalam 

mencapai prestasi kelompok dan tentunya prestasi 

kelompok dibangun oleh prestasi setiap anggota 

kelompok yang bekerja dengan rasa penuh tanggung 

jawab. Pembelajaran kooperatif tipe STAD diawali 

dengan presentasi kelas, kerja kelompok terdiri dari 

4-5 peserta didik, kuis atau tes, penilaian untuk 

menentukan kelompok terbaik dan diakhiri dengan 

pemberian penghargaan (reward). Pemberian 

penghargaan dapat memberi-kan motivasi agar 

semua anggota kelompok aktif membangun 

komitmen kerja sama yang baik sehingga 

kelompoknya dapat mencapai predikat yang terbaik. 

Melalui pemberian penghargaan ini pula peserta 

didik dapat belajar menghargai prestasi yang telah 

dicapai kelompok lain (Nur, 1996). Keterampilan 

kerja sama ini merupakan keterampil-an abad 21 

yang harus dilatihkan kepada peserta didik Hal ini 

sesuai dengan Slavin (2009:12) yang menyatakan 

bahwa gagasan utama dari STAD adalah untuk 

memotivasi peserta didik supaya dapat saling 

mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan 

untuk memberikan pemahaman konsep yang 

materinya sudah dipersiapkan oleh guru melalui 

lembar kerja atau perangkat pembelajaran lainnya. 

Kelebihan pembelajaran kooperatif ini adalah 

membantu menumbuhkan kemampuan berinteraksi 

antara guru dan peserta didik, meningkatkan kerja 

sama, kreativitas, berpikir kritis serta kemauan 

membantu teman. Berdasarkan permasalahan yang 

dihadapi, maka perlu dilakukan penelitian tindakan 

kelas melalui penerapan pembelajaran kooperatif 

STAD untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IXC SMPN 1 Gempol.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

yang dilaksanakan dalam 3 siklus, setiap siklus 

terdiri dari tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Instrument yang digunakan 

adalah LKPD (lembar kerja peserta didik) untuk 

memantau prestasi belajar secara kelompok, soal 

ulangan harian, serta soal kuis untuk mengetahui 

perkembangan prestasi belajar peserta didik selama 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD  

diterapkan. 

Data yang diambil peneliti diperoleh dari 

nilai hasil diskusi LKPD, nilai ulangan harian, dan 

nilai kuis peserta didik kelas IXC SMP Negeri 1 

Gempol Kabupaten Pasuruan pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 42 

peserta didik. Penelitian ini dilakukan sejak bulan 

Juli sampai dengan September 2016. Materi yang 

diajarkan berdasarkan KD 1.1 “Mendeskripsikan 

sistem ekskresi pada manusia, hubungannya dengan 

kesehatan” dan KD 1.2 “Mendeskripsikan sistem 

reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi manusia”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus 1 

 Tahap pertama pada siklus 1 adalah 

perencanaan. Perencanaan diawali dengan persiapan 

perangkat pembelajaran meliputi silabus, RPP, 

instrumen penilaian meliputi LKPD, soal untuk 

diskusi, dan soal tes. Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan di kelas IXC pada materi sistem ekskresi. 

Hasil refleksi pada siklus 1 adalah guru belum 

mempersiapkan LKPD dengan baik dan instruksi 

yang kurang jelas sehingga membingungkan siswa. 

Selain itu juga guru kurang memotivasi siswa ketika 

diskusi berlangsung akibatnya siswa cenderung 

mengerjakan individual. Berdasarkan masukan dari 

para observer, selanjutnya kekurangan yang ditemu-

kan pada siklus 1 akan diperbaiki pada siklus 2. 

B. Siklus 2 

 Siklus dua dilaksanakan pada tanggal 11 

Agustus 2016. Guru mempersiapkan apersepsi 

dengan media audiovisual tentang sistem reproduksi 

wanita dan pria, proses kehamilan dan melahirkan. 

Pada kegiatan pembelajaran,  guru membentuk 

kelompok secara heterogen. Situasi diskusi pada 

siklus 2 lebih hidup, peserta didik lebih berinteraksi 

dengan guru, dengan sumber belajar, maupun 

dengan teman dalam kelompoknya. Pembelajaran 

dilanjutkan dengan konfirmasi jawaban LKPD 

sebagai hasil diskusi dengan pedoman penilaian 

yang telah ditentukan dan dilanjutkan dangan kuis 

dan diberi nilai sesuai pedoman penilaian. 
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C. Siklus 3 

 Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada 

siklus 3 ini adalah: 1) menjelaskan sperma-

togenesis; 2) menjelaskan oogenesis; 3) menjelas-

kan pengertian ovulasi; 4) menjelaskan pengertian  

menstruasi. Selanjutnya guru menayangkan skema 

gametogenesis yang terdiri dari spermatogenesis dan 

oogenesis, kemudian membentuk kelompok. Siswa 

mendiskusikan tahap-tahap pembentukan 

spermatozoa dan ovum. Penilaian hasil diskusi 

didasarkan pada pedoman penilaian, dilanjutkan 

kuis dan penghargaan bagi kelompok yang 

memperoleh nilai tertinggi.  

Tabel 1 berikut adalah data hasil penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilaksanakan selama 3 siklus. 

Tabel 1. Hasil Prestasi Belajar Siswa 

Siklus Rata-rata prestasi belajar Peningkatan (%) 

1 76,5 - 

2 79,0 3,3 

3 87,3 10,6 

 Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa terjadi 

peningkatan hasil rata-rata prestasi belajar dari 

siklus 1 ke siklus 2 dan dari siklus 2 ke siklus 3. 

Rata-rata prestasi belajar tertinggi diperoleh di akhir 

siklus 3, yaitu sebesar 87,3. Nilai rata-rata diperoleh 

dari hasil diskusi, kuis, dan ulangan harian. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

memfasilitasi guru untuk dapat memantau siswa 

yang telah mengalami kemajuan dalam setiap siklus 

untuk dijadikan sebagai motor dalam kelompok pada 

siklus berikutnya agar dapat berkontribusi 

membantu teman yang belum mencapai ketuntasan 

pada siklus sebelumnya. Bagi siswa, hal ini dapat 

dijadikan sarana mengembangkan karakter peduli 

pada sesama anggota dalam kelompok. Sedangkan 

bagi guru dapat memantau siswa yang belum 

mencapai ketuntasan untuk mendapat perhatian dan 

motivasi. Pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat 

menyenangkan bagi siswa. Pada setiap siklus ada 

pemberian penghargaan bagi siswa hal ini membuat 

siswa sangat bersemangat meraih dan meningkatkan 

prestasi belajar.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Guru  dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan melakukan PTK yang baik 

sehingga mampu menciptakan kondisi belajar yang 

lebih aktif dan terarah Berdasarkan hasil PTK dapat 

diketahui bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD 

mampu meningkatkan  prestasi belajar siswa kelas 

IXC SMP Negeri 1 Gempol Kabupaten Pasuruan 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Prestasi belajar siswa 

memberikan nilai rata-rata 76,5 di awal siklus PTK 

dan di akhir siklus PTK mencapai nilai rata-rata 

87,3. 

Saran 

Dalam rangka meningkatkan profesionalis-

me, maka guru perlu melakukan penelitian tindakan 

kelas secara terus menerus agar proses pembelajaran 

IPA dapat ditingkatkan.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan prestasi belajar 

IPA pada siswa di kelas VII – D SMP negeri I Gempol Pasuruan Jawa Timur tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 

tindakan metode pembelajaran presentasi kunjung karya. Penelitian dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdiri empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan 

pembelajaran, pengamatan pembelajaran, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis menggunakan analisis kuantitatif untuk hasil 

tes pada akhir siklus dan kualitatif untuk proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu, siklus 

I (71%), siklus II (81,5%). Berdasarkan analisis data diperoleh peningkatan prestasi belajar 

siswa sebesar 10,5%. Penerapan metode pembelajaran presentasi kunjung karya 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa dengan lancar dengan persentase 53% pada 

siklus I dan 73,6% pada siklus II. Berdasarkan data tersebut diperoleh peningkatan 

kemampuan berkomunikasi siswa sebesar 20,6%. 

 

Kata kunci: metode presentasi kunjung karya, ketrampilan berkomunikasi, prestasi belajar  

      IPA 

 

PENDAHULUAN  

Peningkatan mutu dan efektivitas 

pembelajaran merupakan tantangan bagi semua guru 

dalam mengelola pendidikan. Oleh sebab itu, para 

guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

mendesain programnya sekaligus menentukan 

strategi instruksional yang harus ditempuh. Para 

guru dituntut harus memilki keterampilan memilih 

dan menggunakan metode pembelajaran untuk 

diterapkan dalam sistem pembelajaran yang efektif. 

Kegiatan pembelajaran IPA diharapkan 

dapat dilakukan secara inkuiri ilmiah. Kegiatan 

ilmiah tersebut meliputi pengamatan obyek, meng-

ajukan pertanyaan, mengkonstruk pengetahuan, 

menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji 

penjelasan tersebut dengan cara-cara yang berbeda, 

dan mengkomunikasikan gagasannya pada pihak 

lain (Zubaidah dkk, 2013). Prestasi belajar merupa-

kan hasil yang telah dicapai akibat dari satu 

perbuatan yang telah dilakukan atau dikerjakan. 

Dalam rangka mencapai prestasi belajar tersebut, 

penyampaian materi pembelajaran hendaklah 

dipersiapkan dengan baik dan dapat menunjang 

keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut, agar 

prestasi belajar siswa dapat dicapai salah satunya 

adalah melalui penggunaan metode yang tepat dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran sains diharapkan dapat 

menghantarkan peserta didik memenuhi kemampu-

an abad 21. Kemampuan yang diperlukan pada abad 

21 meliputi keterampilan belajar dan ber-inovasi 

yang meliputi berpikir kritis dan mampu 

menyelesaikan masalah. Kedua kemampuan siswa 

untuk kreatif dan inovatif, serta mampu ber-

komunikasi dan berkolaborasi. Ketiga adalah kete-

rampilan dalam menggunakan media, teknologi, 

informasi dan komunikasi (TIK). Kemampuan 

keempat adalah mampu menjalani kehidupan dan 

karir, meliputi kemampuan beradaptasi, luwes, 

berinisiatif, mampu mengembangkan diri, memiliki 

kemampuan sosial dan budaya, produktif, dapat 

dipercaya, memiliki jiwa kepemimpinan, dan 

tanggungjawab. 

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains adalah 

upaya sistematis untuk menciptakan, membangun, 

dan mengorganisasikan pengetahuan tentang gejala 

alam. Upaya ini berawal dari sifat dasar manusia 

yang penuh dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu 

ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan 

dalam rangka mencari penjelasan yang paling 

sederhana namun akurat dan konsisten untuk 

menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam. 

Penyelidikan ini dilakukan dengan mengintegrasi-

kan kerja ilmiah dan keselamatan kerja yang 

meliputi kegiatan mengamati, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, merancang per-cobaan, 

mengumpulkan data, menganalisis, akhir-nya 

menyimpulkan dan memberikan rekomendasi, serta 

melaporkan hasil percobaan secara lisan maupun 

tulisan. 

Pembelajaran IPA mengharapkan kegiatan 

siswa lebih aktif dan hasil belajar yang baik minimal 

sama dengan KKM yang telah ditetapkan di sekolah. 
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Terutama pada kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan mengkomuni-kasikan. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

SMP 1 Gempol sudah mengacu pada kurikulum 

2013. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

masih belum bisa membuat siswa aktif. 

Keterampilan komunikasi siswa kelas VII D SMP 1 

Gempol masih rendah, hal ini terlihat dari kegiatan 

presentasi klasikal. Pada saat presentasi klasikal 

untuk membahas hasil diskusi kelompok maupun 

hasil percobaan sebagian besar siswa merasa takut 

dan malu untuk presentasi klasikal. 

Melihat permasalahan di atas, guru sudah 

mencoba untuk memotivasi siswa. Merangsang 

keberanian siswa untuk berani mempresentasikan ke 

depan kelas. Walaupun sudah dimotivasi dan diberi 

dukungan agar berani presentasi ke depan kelas 

masih banyak pula siswa yang tidak berani. Perlu 

adanya metode lain yang mampu menumbuhkan dan 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. 

Metode yang diharapkan mampu 

menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan 

komunikasi siswa adalah metode kunjung karya. 

Metode kunjung karya merupakan cara presentasi 

dengan mendatangi kelompok lain tanpa perlu 

presentasi di depan kelas. Metode ini dipilih untuk 

menyesuaikan karakteristik siswa kelas VII D SMP 

1 Gempol. Karakteristik siswa di kelas tersebut 

adalah pemalu jika diminta untuk berbicara di depan 

umum (klasikal) maka untuk memfasilitasi 

dilakukan presentasi kecil dengan mendatangi 

kelompok-kelompok. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 

kelas (classroom action research) karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan dua siklus yang diadopsi dari metode 

Kemmis & Mc Taggart. Tiap siklus terdiri dari (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

observasi, (4) refleksi (Kunandar, 2008). 

1. Persiapan 

Tahap pertama dalam penelitian ini dimulai dari 

persiapan sebagai berikut. 

a. Merumuskan masalah yang terjadi di kelas 7 – 

D dalam kegiatan pembelajaran IPA. Membuat 

perangkat pembelajaran meliputi: Rencana 

Pelaksanan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja 

Siswa (LKS), lembar observasi dan rubrik 

penilaiannya, tes akhir materi dan kunci 

jawaban pada materi besaran dan pengukuran 

pada siklus I dan Materi klasifikasi benda pada 

siklus II. 

b. Menyiapkan bahan-bahan dan alat yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Rancangan Penelitian 

a. Pelaksanaan dimulai tanggal 10 Agustus sampai 

1 September 2016. Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran kooperatif Discovery Learning 

dengan metode presentasi kunjung karya pada 

materi besaran dan pengukurannya pada siklus I. 

b. Dan klasifikasi benda pada siklus II. 

c. Memberikan tes akhir materi pada setiap siklus. 

d. Menganalisis hasil pengamatan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

metode kunjungan karya pada materi besaran dan 

pengukurannya serta klasifikasi benda. 

e. Menyimpulkan hasil analisis 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini terdiri dari: 

1. Lembar Pengamatan kegiatan siswa, 

melaksanakan LKS. 

2. Lembar Kerja Kunjung Karya 

3. Lembar tes akhir materi 

Data ketuntasan belajar yang diperoleh 

dianalisis berdasarkan penilaian hasil kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan acuan kriteria 

yang ditetapkan sekolah yaitu siswa yang 

memperoleh nilai 80 keatas nilai dikatakan tuntas 

(KKM mata pelajaran IPA adalah 80), sedangkan 

nilai dibawah 80 nilai tidak tuntas perlu di remidi. 

Untuk ketuntasan belajar (prestasi belajar) klasikal 

dikatakan tuntas jika 70% siswa mendapat nilai di 

atas KKM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan kemampuan berkomunikasi 

siswa pada pembelajaran siklus I dilakukan pada saat 

saat kunjungan karya. Berdasarkan hasil 

pengamatan diperoleh hasilsebanyak 20 siswa atau 

53% lancar berkomunikasi dan 16 atau 42% siswa 

kurang lancar berkomunikasi dan 2 siswa atau 5% 

yang tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. 

Hasil dari presentasi kunjungan karya pada 

siklus II adalah 28 siswa atau 73,6% lancar 

berkomunikasi dan 10 atau 26,4% siswa kurang 

lancar berkomunikasi dan siswa yang tidak dapat 

berkomunikasi 0%. Ada peningkatan untuk 

kelancaran berkomunikasi siswa sebesar 20%. 

Hasil penilaian tes tulis secara individu dari 

jumlah 38 siswa sebagai berikut: nilai tertinggi 100 

dan terendah 60 nilai rata-rata: 79,737. Siswa yang 

memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 27 siswa 

dan dibawah rata-rata 11 siswa. Yang sama dan 

diatas KKM 27 siswa atau 71 % yang 11 atau 29 % 

siswa perlu diremidi, yang 27 pengayaan. 

Hasil penilaian prestasi belajar siswa yang 

diambil menggunakan instrumen testulis secara 

individu. Nilai rata-rata prestasi belajar pada siklus I 

sebesar 79,737. Prestasi belajar siswa dari 

pembelajaran siklus II diperoleh nilai rata-rata 

86,57. Persentase kenaikan prestasi belajar dari 

siklus I dengan siklus II adalah 7,9%. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa metode 

kunjung karya mampu meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi dan prestasi belajar siswa kelas VII 

D SMP 1 Gempol. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran kunjung 

karya mampu meningkatkan keterampilan ber-

komunikasi dan prestasi belajar siswa kelas VII D 

SMP 1 Gempol. 

Saran 

1. Agar pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif metode kunjungan karya pada 

materi besaran dan pengukurannya dapat 

berhasil baik, guru sebaiknya mempersiapkan 

waktu yang lebih banyak agar siswa benar-

benar maksimal dalam melakukan 

pembelajaran. 

2. Dalam pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif metode kunjungan karya guru harus 

benar-benar menyajikan permasalahan yang 

benar-benar autentik dan bermakna sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan benar-

benar tercapai. 

3. Bagi peneliti lain yang berminat menggunakan 

model pembelajaran kooperatif metode 

kunjungan karya, dapat dikembangkan lebih 

lanjut pada mata pelajaran yang lain. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE NON EXAMPLE UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA KELAS VIII-E 

SMP WALISONGO GEMPOL 
 

Wirdianti, Erni Yulianti 

SMP Walisongo Gempol, Universitas Negeri Malang 

E-mail: wirdianti6@gmail.com ,erni.yulianti.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting  dalam meningkatkan kualitas 

manusia. Agar pendidikan berhasil  dengan  baik,  sangat  didukung  oleh  keberhasilan  dari  

proses  pembelajaran  yang  tidak  lepas  dari  dua  komponen  yaitu  guru dan  siswa.  Salah  

satu  bentuk  peran  guru  adalah  menggali  motivasi  yang  terdapat  dalam  diri  siswa.  Siswa 

kelas  VIII-E  SMP   Walisongo  Gempol memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dirancang pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran yang dipilih adalah Example  Non  

Example. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen 

yang digunakan adalah angket motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh bahwa model pembelajaran Example  Non  Example  mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Dari analisis motivasi belajar siswa di siklus I diperoleh rata-rata 

motivasi belajar siswa masuk dalam kategori baik. Hasil pembelajaran siklus II diperoleh 

rerata motivasi belajar siswa sangat baik. Berdasarkan analisis data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Example  Non  Example dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

 

Kata kunci: Motivasi belajar, model  Example  Non  Example. 

 

PENDAHULUAN  

Motivasi belajar siswa kelas VIII-E  

tergolong rendah. Hal tersebut tampak pada saat 

pembelajaran banyak siswa yang tidak merespon 

dan tidak antusias. Motivasi belajar yang rendah 

tersebut berdampak pada prestasi belajar yang 

rendah pula. Pembelajaran yang biasa dilakukan di 

kelas hanya sebatas ceramah, tanya jawab, dan 

latihan soal. Kegiatan pembelajaran yang seperti ini 

membuat siswa semakin tidak termotivasi karena 

siswa merasa bosan. Kebosanan  siswa  dapat  dilihat  

dari banyaknya  siswa  yang  kurang  memperhatikan  

pada  saat  guru  mengajar  dan  cenderung  ramai 

dengan teman terdekatnya.Perlu adanya model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa sehingga prestasi belajar siswa bisa 

meningkat. Model pembelajaran example non 

example merupakan salah satu model pembelajaran 

yang menarik. Model ini mengajak siswa untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran. Guru memberikan stimu-

lus berupa contoh-contoh yang menarik bagi siswa. 

Menurut Siputro (2012), model pembelajaran 

Examples Non-Examples merupakan model 

pembelajaran yang menggunakan media-media atau 

non media sebagai contoh. Contoh-contoh yang 

biasa digunakan dan sederhana bisa berupa kasus 

yang ada di koran atau media lain seperti televisi, 

ataupun bisa lebih sederhana lagi berupa isu-isu 

yang sedang berkembang di dalam masyarakat yang 

tentunya tetap sesuai dengan bobot materi yang akan 

diberikan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus. Siklus I 

dilakukan pada tanggal  29 agustus 2016 dan siklus 

II dilaksanakan tanggal 6 september 2016. Tempat 

penelitian di SMP Walisongo Gempol melibatkan 24 

siswa dengan rincian  5  siswa perempuan dan 19  

siswa laki-laki. Teknik atau metode  yang  digunakan 

untuk mengumpulkan  data  dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Melakukan pengamatan pembelajaran guru di 

kelas. 

b. Melakukan pengamatan motivasi belajar siswa 

melalui angket siswa baik tertulis maupun 

secara langsung. 

Adapun tindakan  yang  akan diterapkan pada  

PTK  ini adalah model  pembelajaran Example non 

Example pada pembelajaran biologi. Pada  tahap  

perencanaan  peneliti  melakukan  kegiatan  antara  

lain  Pembuatan  desain  pembelajaran, media 

gambar dan instrument aktivitas guru dan motivasi 

siswa serta LKS. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti 

melakukan penelitian pembelajaran  model  

Example  Non  Example pada pembelajaran biologi. 

Pembelajaran dilakukan oleh peneliti sendiri,  yang  

dibantu oleh seorang kolaborator  yang  bertindak 

sebagai pengamat pada kegiatan belajar mengajar 

dengan  model  pembelajaran Example  Non  

Example.  Materi yang akan diajarkan adalah sistem 

peredaran darah.  Dalam tahap ini peneliti 

melakukan pengamatan dengan alat  bantu  

mailto:wirdianti6@gmail.com
mailto:erni.yulianti.fmipa@um.ac.id
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instrument  tentang aktifitas  guru  dan angket siswa 

dalam pembelajaran dengan  model  Example  Non  

Example. 

Observasi kegiatan belajar mengajar sistem 

peredaran darah, dengan menggunakan model 

pembelajaran Example Non Example adalah tentang 

aktivitas  guru dan siswa. Untuk aktivitas guru 

mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan  model  example  non  example.  Dan 

untuk siswa menggunakan angket baik secara 

langsung maupun tertulis. 

Tindak lanjut kegiatan belajar mengajar,  

penggunaan   model  pembelajaran Example  Non  

Example, mengenai solusi yang diterapkan  guru 

selama pembelajaran dengan menggunakan model 

example non example. Penelitian siklus  II  dilakukan 

dengan rencana dan persiapan  yang  lebih matang 

dibandingkan dengan siklus  I. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pembelajaran siklus satu diawali dengan 

kegiatan mempresensi siswa terlebih dahulu.  

Kemudian melakukan apersepsi dengan 

menanyakan seputar sistem  pencernaan makanan,  

memancing siswa ke pokok materi ataupun dengan 

melatih,  merangsang ingatan siswa terhadap materi  

sistem  peredaran darah  yang  berupa pertanyaan 

secara lisan.   

Kegiatan berikutnya adalah menjelaskan 

kepada siswa mengenai cara kerja dalam lembar 

kegiatan siswa.  Pada saat siswa mengerjakan  LKS  

secara berkelompok,  terlihat anak-anak antusias 

terhadap gambar-gambar dan  media  sesunggunya.  

Interaksi siswa dalam kelompok sebagian besar 

muncul,  hal ini terjadi karena ada daya tarik siswa 

terhadap  media. 

Meskipun sebagian besar siswa terjadi  

proses  belajar akan tetapi masih ada beberapa siswa  

yang  tidak kosentrasi dalam belajar antara  lain  LKS  

dan  media gambar  yang  dibuat mainan. Kelanjutan 

dari ketidak kosentrasian ini siswa akan berbicara 

sendiri.  Ada beberapa kendala yang  menjadikan 

anak-anak merasa bingung dalam mengerjakan  

LKS,  diantaranya adalah gambar  yang  berkaitan 

dengan  proses  mengalirnya darah dalam tubuh,  

Meskipun demikian sebagian besar siswa dapat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan  model  

Example  Non  Example. 

Pada saat  guru  meminta kelompok untuk 

mempresentasikan hasil rangkumanya,  rata-rata  

semua kelompok berinteraksi aktif,  interaksi aktif 

ini ditunjukan adanya kesamaan pendapat dalam 

menganalisa gambar.  Pada saat  guru  dan siswa 

melakukan diskusi kelas,  tampak sebagian besar 

siswa aktif dalam melakukan diskusi.  Hal  ini 

dikarenakan pada umumnya siswa telah sama-sama 

memahami kaitan antara gambar dengan materi 

sistem peredaran darah,  guru  hanya member peng-

uatan dari bagian-bagian permasalahan dalam  LKS.  

  

 Berdasarkan  data  tabel aktifitas  guru  

dalam pembelajaran  model   Example  Non  

Example dapat dideskripsikan bahwa hasil observasi 

pada siklus  I  untuk kegiatan pendahuluan nilai  rata-

ratanya  1  termasuk kategori cukup.  Untuk kegiatan  

inti  nilai  rata-ratanya  2  termasuk kategori baik 

untuk kegiatan penutup nilai  rata-ratanya  2  

termasuk kategori baik. 

 Disamping  data  tentang aktifitas  guru  

dalam pembelajaran  sistem  peredaran darah,  

terdapat  data  tentang motivasi siswa dalam 

pembelajaran  sistem  peredaran darah  yang  dapat 

dideskripsikan bahwa hasil observasi pada siklus  I. 

Rata-rata siswa mengisi angket dengan angka 4 

termasuk kategori baik. 

Berdasarkan  data  yang  diperoleh selama 

melakukan pembelajaran,  peneliti berusaha untuk 

mengatasi kekurangan atau kelemahan  yang  terjadi 

akibat tindakan  yang  telah dilakukan antara lain 

member penekanan kepada siswa bahwa penilaian 

dalam pembelajaran ini dilakukan dua kali penilaian 

individual dan pelaksanaanya dilakukan pada saat 

praktikum.  Berdasarkan hasil observasi kegiatan 

belajar mengajar,  penggunaan   model  

pembelajaran Example  Non  Example sudah 

tergolong baik.  Meskipun demikian, masih terdapat 

beberapa siswa  yang  mempunyai tingkah laku 

negative dalam kegiatan pembelajaran dan belum 

berfokus pada  model  Example  Non  Example.  Hal  

ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa siswa  

yang  berbicara sendiri,  bermain alat dan bahan 

praktikum. Solusi Tingkah laku negatif  yang  

ditunjukan siswa ini setiap kelompok  yang  

didalamnya terdapat siswa  yang  berbicara sendiri, 

dan siswa  yang  bermain alat atau bahan praktikum 

ada penambahan  LKS    untuk siswa tersebut. 

Penelitian siklus  II  ini dilakukan dengan 

rencana dan persiapan  yang  lebih matang 

dibandingkan dengan siklus  I,  dengan adanya 

perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran  di  siklus  

II  ini,  maka hasil penelitian  yang  berupa angket 

siswa mengalami peningkatan dari kategori baik ke 

kategori lebih baik lagi.  Sehingga hal-hal  yang  

ditemukan pada siklus  I  diantaranya terdapat siswa  

yang  berbicara sendiri,  siswa bermain alat dan 

bahan praktikum,  dalam siklus  II  ini tidak ada lagi 

tingkah laku  yang  negative dari siswa. 

Tabel 1. Angket Siswa 

No Instrumen Motivasi 
Rata-Rata 

Siklus I Siklus II 

1. Angket Langsung 4 5 

2. Angket Tertulis 4 5 

 

Secara keseluruhan perilaku negative siswa 

dalam siklus  II  sudah banyak mengalami perubahan 

menuju pada perilaku positif.  Sebagian besar siswa 

sudah bisa mengikuti kegiatan dari  model  Example  

Non  Example  yang  merupakan taktik untuk 

mengajarkan definisi konsep  yang dapat mendorong 

siswa untuk menuju pemahaman  yang  lebih dalam 

mengenai materi  yang  ada. Keadaan ini tentu saja 

merupakan sesuatu hal  yang  sangat diharapkan 
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karena jika definisi konsep sudah diterima siswa 

maka untuk memperluas pemahaman konsep dengan 

lebih mendalam dan lebih komplek muda ditransfer. 

Berdasarkan uraian hasil pembelajaran sistem 

peredaran darah dengan menggunakan model 

example non example di  atas,  dapat diketahui 

bahwa  model  Example  Non Example dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas  VIII-E  

SMP  Walisongo Gempol.  Hal  ini disebabkan 

karena suasana pembelajaran dengan  model  

Example  Non  Example yang  menarik dan 

menyenangkan akhirnya berdampak pada perubahan 

motivasi siswa sehingga terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Disamping suasana pembelajaran dengan  

model  Example  Non  Example menjadi menarik dan 

menyenangkan,  pembelajaran  sistem  peredaran 

darah dengan  model  Example  Non  Example dapat 

melatih kepekaan siswa terhadap permasalahan.  Hal  

ini sesuai dengan pernyatan Komalasari, Kokom 

(2010: 61)   “model pembelajaran Examples  Non  

Examples merupakan  model  yang  membelajarkan 

kepekaan siswa terhadap permasalahan  yang  ada 

disekitarnya melalui analisis contoh-contoh berupa 

gambar-gambar/foto/kasus  yang  bermuatan 

masalah”. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan,  

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aktivitas  guru  dan siswa kelas  VIII-E  SMP  

Walisongo Gempol pada saat pembelajaran 

sistem peredaran darah dengan  model  

Example  Non  Example  mengalami 

peningkatan. 

2. Berdasarkan rekap hasil  non  tes  yang  berupa 

observasi pada siklus  I  dan siklus  II  dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perubahan motivasi 

siswa dari siklus  I  kesiklus  II.  Hasil observasi 

pada siklus  I  aktivitas siswa termasuk dalam 

kategori baik.  Sedangkan  di  siklus  II  

aktivitas siswa termasuk dalam kategori baik 

sekali. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa lingkungan 

masyarakat dan orang tua yang ada disekitar sekolah  SMPN 2Tutur kurang mendukung 

terhadap pendidikan ini dapat dilihat dari angka drop out yang tinggi, ini mengakibatkan  siswa 

SMP Negeri 2 tutur memiliki motivasi yang rendah yang berdampak pada hasil belajar yang 

rendah pula. Hal ini ditandai oleh (1)siswa tidak antusias cenderung pasif kurang 

semangat,(2)Rendahnya respon siswa pada penjelasan guru.Sedangkan rendahnya hasil belajar 

siswa  ini dapat dilihat dari penilaian proses pembelajaran dan  hasil ulangan atau evaluasi yang 

masih bahwa kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas VII C SMPN 2 Tutur 

melalui penerapan   pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.Pelaksanaan perbaikan ini dengan  

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian dilakukan dengan 2 siklus.Tiap 

siklus terdiri dari empat tahapan yaitu:Perencanaan,pelaksanaan tindakan,Observasi dan 

refleksi.Kelas yang diteiliti kelas VII C berjumlah 27 siswa.Hasil penelitian  menunjukan  

bahwa penerapan  pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan  motivasi dan hasil 

belajar siswa.Pada siklus I Jumlah  nilai 1876,67 dengan  rata-rata 69,51 dan ketuntasan belajar 

48,15% (13 siswa) yang Tidak tuntas 51,85 (14 siswa).Pada siklus II Jumlah nilai meningkat  

menjadi 2147,67 dengan rata-rata 79,54 dan ketuntasan belajar 92,59% (25 siswa) dan yang 

tidak tuntas 7,41 (2 siswa).Saran yang dapat dikemukakan guru hendaknya mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada 

materi yang lain,agar siswa lebih termotivasi belajarnya sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

 

Kata kunci: Motivasi ; Hasil Belajar ; Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

 

PENDAHULUAN  

Dalam rangka menyukseskan implementasi 

Kurikulum 2013, setiap pendidikan harus menyadari 

perannya untuk membantu pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Khususnya di 

wilayah Desa kalipucang dan sekitarnya yang 

mayoritas penduduknya adalah petani kelas 

menengah ke bawah, dimana kepedulian masyarakat 

terhadap pendidikan masih kurang. Disamping itu 

peran serta orang tua dalam pendidikan putra – 

putrinya juga tergolong rendah atau kurang 

mendukung sehingga angka drop out sangat tinggi. 

Begitu juga dengan siswa-siswi SMPN 2 Tutur yang 

pada umumnya input siswanya dalam kemampuan 

akademik sangat rendah. Yang semuanya itu 

berdampak pada motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa yang rendah atau kurang, hal ini dapat dilihat 

dalam kegiatan belajar mengajar,siswa tidak 

antusias, siswa cenderung pasif,rendahnya respon 

siswa pada penjelasan guru,ini mengakibatkan pada 

hasil belajar yang rendah pula, hal ini dapat dilihat 

dari penilaian proses pembelajaran sehari – hari dan  

hasil ulangan atau evaluasi yang masih bahwa 

kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Oleh karena itu 

guru-guru di SMPN 2 Tutur dihadapkan pada 

persoalan pendidikan yang kompleks. Namun 

demikian guru di tuntut untuk bekerja lebih keras 

dan profesional dalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran antara lain dengan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Dalam ,proses belajar mengajar  di SMPN 2 

Tutur aktivitas pembelajarannya masih terpusat pada 

guru,dan  didominasi  metode ceramah, di selingi 

metode diskusi, tanya jawab, pratikum. Tetapi hal ini 

masih belum berdampak dengan baik pada motivasi 

dan hasil belajar siswa. Umumnya siswa masih 

mengandalkan informasi – informasi dari buku teks 

dan cacatan atau rangkuman yang diberikan 

guru.Sehingga motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa secara umum masih rendah. Dari latar belakng 

yang ditemukan Maka perlu di cari langkah – 

langkah pembelajaran yang sesuai. 

Untuk meningkatkan keefektifan pembelajar-

an IPA  dan mampu memotivasi siswa. Motivasi 

merupakan suatu bentuk ketertarikan seseorang atau 

siswa untuk melakukan suatu pekerjaan atau daya 

gerak siswa untuk menimbulkan krgitan belajar. 

Dengan termotivasinya siswa ini akan ber-dampak 

pada hasil belajar siswa yang merupakan hasil dari 
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suatu interaksi tindakan mengajar yang dapat diukur 

dengan menggunakan tes. dengan pendekatan 

pembelajaran yang diadaptasikan dengan 

kemampuan siswa dan proses pembelajaran 

membangun struktur kognitif, psikomotor dan 

efektif siswa dapat dilakukan melalui pembelajaran 

dengan pendekatan kelompok tipe Jigsaw.  

Pembelajaran kelompok merupakan strategi 

pembelajaran yang sangat efektif  dalam 

pembelajaran IPA. Beberapa peneliti seperti 

Johnson dan Johnson (1989) dan Slavin (1995) 

menemukan bahwa pembelajaran kelompok 

merupakan strategi yang efektif dalam pratek 

pembelajaran dan banyak dipakai oleh guru-guru 

IPA di Amerika Serikat.Pembelajaran kelompok 

menekankan pentingnya komunikasi verbal antar 

siswa dalam tim-tim kecil. Dalam model 

pembelajaran tersebut siswa diberi kesempatan 

untuk membicarakan pengamatan mereka, ide-ide 

mereka dan teori – teori mereka dalam rangka 

memahami IPA.Selain itu dalam pembelajaran ini 

diciptakan suasana kebersamaan antara siswa yang 

satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran.  

Pembelajaran kooperatif jigsaw adalah metode 

pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok 

5 atau 6 secara heterogen.Metode ini dikembangkan 

oleh eliot Aronson dan kawan-kawan dari 

universitas texas dan kemudian diadaptasikan oleh 

Staving dan kawan-kawanya.Bahan akademik yang 

disajikan dalam bentuk teks dan setiap siswa 

bertanggung jawab untuk mempelajari suatu dari 

bahan akademik tersebut. 

Pada anggota dari tim yang berbeda memiliki 

tanggung jawab yang sama dan bertemu dalam 

kelompok baru yang disebut kelompok 

baru(kelompok ahli)untuk berdiskusi.Setelah tim 

ahli berdiskusi kemudian kembali ke kelompok asal 

untuk menyamapaikan hasil diskusinya secara 

bergantin.Pada akhir pembelajaran guru 

mengadakan kuis secara individual,dan guru akan 

memberiak penghargaan pada kelompok atau 

individu yang memperoleh nilai tertinggi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yaitu : suatu 

prosese yang dinamis dimana mencakup empat 

tahapan yaitu : perencanaan,pelaksanaan,observasi 

dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa 

kelas VII CSMPN 2 tutur melalui penerapan 

pambelajaran kooperatif tipe jigsaw. Subyek 

penelitian  adalah siswa kelas VII C yang berjumlah 

27 siswa,yaitu 10 siswa putri 17 siswa 

putra.Penelitian dilaksanakan pada semester I,Tapel 

2016 / 2017.mulai bulan agustus samapai dengan 

oktober terdiri dari 2 siklus masing – masing siklus 

2 pertemuan . 

 

Siklus I  

a. Perencanaan  

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan 

menyusun perencnaan ,sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana pembelajaran (RPP) 

materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

2. Menyiapkan bahan akademik atau materi 

yang akan dibahas 

3. Menyiapkan Lembar kerja siswa(LKS) 

4. Menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pedoman pengamatan bagi guru dan 

siswa 

5. Membuat soal tes evaluasi belajar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru Menyampaikan kompetensi yang 

akan dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok 

heterogen masing –masing terdiri dari 5 

atau 6 anggota 

4. Guru memberikan materi berupa teks pada 

kelompok kemudian kelompok membagi 

kepada anggotanya untuk dijadikan 

kelompok ahli 

5. Kelompok ahli bertanggung jawab 

membaca bergabung dengan kelompok ahli 

yang sama, untuk mendiskusikan dan 

mejawab pertanyaan –pertanyaan yang ada 

pada LKS. 

6. Kelompok ahli kembali kepada kelompok 

asal untuk mempresentasikan  hasil 

diskunya bersama kelompok ahli secara 

bergantian. 

7.  Guru menyuruh siswa untuk membuat 

rangkuman dan kesimpulan. 

8. Guru membuat tes tulis. 

9. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memperoleh nilai tertinggi 

c. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk 

mengamati Proses pembelajaran adapun yang 

diamati adalah motivasi siswa  dalam pembelajaran. 

Dalam kegiatan observasi ini,peneliti dibantu oleh 

observer (pengamat).observasi dilakukan sejak 

pelaksanaan tindakan siklus I sampai siklus 

berikutnya. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini, peneliti bersama observer 

mendiskusikan kembali hasil tindakan pada siklus I 

dengan melihat langkah-langkah yang sudah dicapai 

dan melihat kekurangan dari tindakan yang sudah 

dilakukan,yang nantinya akan diperbaiki pada siklus 

II atau tindakan berikutnya. 

Siklus II 

a. Perencanaan 

      Kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan 

1. Menyusun rencana pembelajaran (RPP) 

materi Klasifikasi Makhluk Hidup 
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2. Menyiapkan bahan akademik atau materi 

yang akan dibahas 

3. Menyiapkan Lembar kerja siswa(LKS) 

4. Menyiapkan instrumen penelitian berupa  

 pedoman pengamatan bagi guru dan siswa 

5. Membuat soal tes evaluasi belajar. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

1. Guru Menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai. 

2. Menyajikan materi sebagai pengantar 

3. Guru membagi siswa dalam kelompok 

heterogen masing –masing terdiri dari 5 atau 

6 anggota 

4. Guru memberikan materi berupa teks pada 

kelompok kemudian kelompok membagi 

kepada anggotanya untuk dijadikan 

kelompok ahli 

5. Kelompok ahli bertanggung jawab membaca 

bergabung dengan kelompok ahli yang sama, 

untuk mendiskusikan dan mejawab 

pertanyaan –pertanyaan yang ada pada LKS. 

6. Kelompok ahli kembali kepada kelompok 

asal untuk mempresentasikan  hasil diskunya 

bersama kelompok ahli secara bergantian. 

7.  Guru menyuruh siswa untuk membuat 

rangkuman dan kesimpulan. 

8. Guru membuat tes tulis. 

9. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memperoleh nilai tertinggi 

c. Observasi 
          Observasi atau pengamatan dilakukan 

untuk mengamati Proses pembelajaran adapun 

yang diamati adalah motivasi siswa  dalam 

pembelajaran,pelaksanaan observasi 

menggunakan instrumen yang telah disediakan 

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang 

telah disusun sebelumnya dan mengetahui 

seberapa jauh proses yang terjadi dapat 

dilaksanakan menuju tujuan yang diharapkan. 

d. Refleksi 

           Pada tahap ini, peneliti bersama observer 

mendiskusikan kembali hasil tindakan pada 

siklus II dengan melihat langkah-langkah yang 

sudah dicapai, pembelajaran sudah berjalan 

dengan baik motivasi dan hasil belajar siswa ada 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dilakukan dengan analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif 

1. Motivasi Siswa 

                Motivasi siswa diamati dengan 

menggunkan lembar observasi.Untuk menentukan 

skor klasikal adalah: 

 Klasikal  

 

%KeberhasilanTindakan  

 

 

2. Hasil Belajar Siswa  dilihat dari nilai pada 

saat proses pembelajaran dan nilai tes 

 

% Ketuntasan Belajar  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

1. Pra Siklus 

    Kondisi sebelum  siklus I dapat diketahui bahwah 

nilai belajar siswa kelas VII C pada mata pelajaran 

IPA nilai rata-rata dan nilai ketuntasan sangat rendah 

ini dapat dilihat dari nilai tes yang diperoleh siswa 

dari materi sebelumnya.     

  

 Gambar 1. Nilai ketuntasan Pra Siklus 

 

Berdasarkan hasil observasi pada prose 

pembelajaran IPA di kelas VII C dapat disimpulkan 

bahwa pada saat proses pembelajaran berlangsung 

siswa kurang semangat,pasif kurang merespon 

penjelasan guru dan  cenderung mendengarkan.10 

siswa yang tuntas (37,04%) dan 17 siswa yang tidak 

tuntas (55,6).Maka perlu adanya perbaikan pada 

siklus I 

2. SIKLUS I      

a. Perencanaan 

1. Pada perencanaan pembelajaran peneliti 

membuat perencanaan pembelajaran (RPP) 

Klasifikasi Makluk Hidup 

2. menyiapkan instrumen penelitian lembar 

observasi 

3. peneliti menyamapaikan pengrahan kepada 

siswa tentang pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw  

b. Pelaksanaan Tindakan 

     Pelaksanaan tindakan pertama siklus I di 

lakukan  pada hari senin tanggal 15 agustus 

2016 dengan langkah – langkah sebagai berikut 

: 

1. Guru menyamapaikan kopetensi yang 

diinginkan 

2.  Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 

heterogen masing – masin terdiri dari 5 

anggota. 

3.  Guru memberikan materi dan LKS yang terdiri 

dari 5 sub pokok bahasan kepada masing – 

masing kelompok (sebagai kelompok 

Asal)untuk dipelajari. 

37,04
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4.  Guru memerintakan siswa bergabung dengan 

siswa yang lain yang memegang materi yang 

sama (sebagai kelompok ahli).Kelompok ahli 

berdikskusi bersama untuk membahas materi 

yang diberikan sesuai petunjuk yang ada di 

LKS.Semua hasil diskusi dicacat oleh siswa di 

buku catatan masing-masing. 

5. Guru mengecek hasil diskusi kelompok ahli 

Pertemuan kedua siklus I pada hari selasa 

tanggal 16 Agustus 2016 

6. Guru meyuruh  kelompok ahli kembali lagi 

kepada kelompok asal untuk menyampaikan 

atau mempresentasi hasil diskusinya secara 

bergantian. Kelompok asal untuk membuat 

kesimpulan. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

memrestasikan hasilnya untuk dikusi kelas  

8. Guru mengadakan tes 

9. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyi nilai rata – rata 

tertinggi. 

c. Observasi 

- Penilaian Motivasi  Belajar Siswa 

Penilaian motivasi siswa peneliti dibantu  oleh  2 

orang guru sebagai observer, penilaiannya 

dengan lembar observasi.Pada siklus I hasil 

observasi motivasi siswa ditemukan  beberapa 

hal : siswa sudah memperhatikan penjelasan guru 

hanya ada beberapa siswa yang masih bicara 

pada saat guru menjelaskan, siswa  masing  

binggung dengan apa yang harus dilakukan, 

hanya ada beberapa siswa saja yang 

bertanya,Siswa masih kurang bersungguh – 

sungguh dalam diskusi. 

- Penilaian Hasil Belajar  

Penialaian  hasil belajar siswa di nilai pada saat 

pembelajaran  berlangsung dan dengan  nilai  tes 

      

Gambar 2. Kentuntasan Belajar siswa pada  

             siklus I 
 Pada pembelajaran siklus I hasil belajar siswa 

terjadi peningkatan dari pembelajaran 

sebelumnya yaitu jumlah yang diperoleh adalah 

1888 dengan rata-rata 69,94, dan niali ketuntasan 

48,15% (13 siswa), sedangkan  siswa yang tidak 

tuntas 51,85% (14 siswa). 

 

 

d. Refleksi 

 Berdasarkan hasil observasi dan hasil 

evaluasi yang diperoleh dari lembar observasi 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada 

siklus I setelah proses pembelajaran dilakukan  2 

kali pertemuan ternyata penerapan pembelajaran 

kooperatif jigsaw dapat meningkatkan motivasi 

siswa dan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan sebelum diberi tindakan walau belum 

maksimal.Dan semua yang ditemukan pada saat 

proses pembelajaran pada siklus I dapat 

digunakan untuk menentukan jenis tindakan 

pada siklus II  

SIKLUS II 

a. Perencanaan 

1.  Pada perencanaan pembelajaran peneliti          

 membuat perencanaan pembelajaran (RPP)  

 Klasifikasi pada Tumbuhan 

2.  menyiapkan instrumen penelitian lembar   

 observasi 

3.  peneliti menyamapaikan pengrahan kepada  

siswa tentang pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw  

b. Pelaksanaan Tindakan 

     Pelaksanaan tindakan pertama siklus II di 

lakukan  pada hari senin tanggal 5 September 

2016 dengan langkah – langkah sebagai berikut 

: 

1. Guru menyamapaikan kompetensi yang 

diinginkan 

2.  Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 

heterogen masing – masin terdiri dari 5 

anggota. 

3.  Guru memberikan materi dan LKS yang 

terdiri dari 5 sub pokok bahasan kepada 

masing – masing kelompok (sebagai 

kelompok Asal)untuk dipelajari. 

4.  Guru memerintakan siswa bergabung 

dengan siswa yang lain yang memegang 

materi yang sama (sebagai kelompok 

ahli).Kelompok ahli berdikskusi bersama 

untuk membahas materi yang diberikan 

sesuai petunjuk yang ada di LKS.Semua hasil 

diskusi dicacat oleh siswa di buku catatan 

masing-masing. 

5. Guru mengecek hasil diskusi kelompok ahli 

    Pertemuan kedua siklus II pada hari selasa   

    tanggal 6 September 2016 

6. Guru meyuruh  kelompok ahli kembali lagi 

kepada kelompok asal untuk menyampaikan 

atau mempresentasi hasil diskusinya secara 

bergantian. Kelompok asal untuk membuat 

kesimpulan. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

memrestasikan hasilnya untuk dikusi kelas  

8. Guru mengadakan tes 

9. Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mempunyi nilai rata – rata 

tertinggi. 
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c. Observasi 

- Penilaian Motivasi  Belajar  Siswa 

Penilaian motivasi siswa peneliti dibantu 

oleh 2 oarang guru sebagai observer, 

penilaiannya dengan lembar 

observasi.Pada siklus II hasil observasi 

motivasi siswa mengalami peningkatan 

yang signifikan di bandikan dengan siklus I 

- Penilaian Hasil Belajar  

Penialaian hasil belajar siswa di nilai pada 

saat pembelajaran berlangsung dan dengan 

nilai tes 

Gambar 3. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  

     Siklus II 
Pada pembelajaran siklus II hasil belajar siswa 

terjadi peningkatan dari pembelajaran siklus I 

yaitu jumlah yang diperoleh adalah 2147,67 

dengan rata-rata 79,54, dan niali ketuntasan 

92,59% (25 siswa),sedangkan siswa yang tidak 

tuntas 7,41% (2 siswa) 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil 

evaluasi proses pembelajaran pada siklus II 

sudah berjalan dengan baik siswa sudah  fahap 

tahap-tahap yang ada pada pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, sehinga motivasi siswa 

meningkat,sudah mengerti tanggung jawab 

masing sehingga guru tinggal memfasilitasi, sifat 

sudah aktif, tidak malu lagi untuk bertanya dan 

berpendapat juga terjadi peningkatan ketuntasan 

belajar , dari siklus I ke siklus II,yaitu: jumlah 

pada siklus II, 214,67 rata-rata 79,54 dan siswa 

yang tuntas 25 Siswa,dan 2 siswa yang 

melakuakn remidi 

 

PEMBAHASAN 

A. Siklus I 

        Siklus I guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ternyata siswa 

lebih tertarik dan dapat merangsang motivasi siswa 

untuk bertanya, memahami materi,siswa 

memperhatikan penjelasan guru tetapi masih siswa 

masih binggung apa yang diharus dilakukan pada 

tahap-tahap jigsaw , hanya ada beberapa siswa yang 

masih bicara pada saat guru menjelaskan siswa  

masing binggung dengan apa yang harus dilakukan, 

hanya ada beberapa siswa saja yang bertanya,Siswa 

masih kurang bersungguh – sungguh dalam 

diskusi,siswa kurang percaya diri.dan hasil belajar 

yang diperoleh belum memuas walau sudah 

peningkatan dari pra siklus yaitu pada pra siklus 

siswa yang tuntas hanya 10 siswa sebesar 

37,04%,dan sswa yang tidak tuntas sebanyak 17 

siswa sebesar 62,96% 

B. Siklus II 

Pada siklus II guru memberi perhatian lebih pada 

siswa yang masih pasif pada saat pembelajaran 

berlangsung,memberi penekanan kepada siswa pada 

langkah – langkah pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw,terutama pada kelompok ahli, pada saat 

diskusi kelompok dan diskusi kelas.sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa dan  hasil belajar 

siswa. Perbaikan yang nampak pada proses 

pembelajaran  ini adalah : Dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa semakin 

termotivasi untuk ikut aktif dalam  proses 

pembelajaran, dengan termotivasinya siswa hasil 

belajar juga  meningkat. Dari siklus I hanya 10 orang 

yang  memdapatkan nilai memenuhi KKM 

sedangkan 2 siswa tidak memenuhi KKM. 

Gambar 4. Ketuntasan hasil belajar siswa, pra,  

     siklus I dan II 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian dan pembahasan hasil 

penelitian  dapat di simpulkan bahwa Penerapan 

pembelajaran  kooperatif  tipe jigsaw dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA  siswa 

kelas VII C ini berdasarkan data  penelitian. 

Terjadinya  peningkatan  motivasi dan hasil belajar 

siswa yang diperoleh pada  pra siklus jumlah  nilai 

1737 dengan rata-rata 64,33, dengan 37,04% siswa 

yang tuntas dan 62,96% siswa yang tidak tuntas, ini 

meningkat pada siklus I dengan jumlah 1888,rata-

rata 69,94,siswa yang tuntas 48,15% ,siswa yang 

tidak tuntas 51,58% dan meningkat pada siklus II  

dengan jumlah 2147,67,rata-rata 79,54,siswa yang 

tuntas 92,56 dan siswa yang tidak tuntas7,41%. 

Saran 

         Karena penerapan model pembelajaran tipe 

jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa diharapkan guru menerapkan model 

pembelajaran tersebut pada materi yang lain dan 

yang  sesuai. 
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Abstrak 

 

Rendahnya kemampuan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran akan mempengaruhi 

atmosfer dalam belajar siswa. Penyebabnya antara lain: 1. Siswa kurang berminat pada materi 

pelajaran, 2. Pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya membuat siswa aktif dan kreatif, 

3. Suasana belajar sering menjemukan, 4. Siswa merasa kesulitan atau malu untuk 

menyampaikan pendapat. Dengan demikian perlu diterapkan model pembelajaran yang dapat 

mendorong dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi siswa baik dengan bertanya 

maupun menjawab pertanyaan yaitu metode pembelajaran Kunjung Karya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa IX I SMPN 1 Gempol 

pada materi Reproduksi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan 

Kelas dengan 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Instrumen 

yang digunakan untuk pengambilan data adalah rubrik seringnya siswa mengajukan pertanyaan 

maupun menjawab pertanyaan. Penerapan metode pembelajaran kunjung karya dapat 

mendorong dan menumbuhkan kemampuan berkomunikasi dengan bertanya ataupun 

menjawab pertanyaan. Sebelum penelitian dilaksanakan jumlah siswa yang mau aktif 

berkomunikasi kurang lebih 6 siswa atau 15% dari 41 siswa. Setelah penelitian dilaksanakan 

dengan menggunakan model pembelajaran Kunjung Karya siklus I mengalami kenaikan 

walaupun sedikit yaitu 19 siswa atau 44 %. Setelah refleksi, maka pada siklus II yang telah 

mengalami perbaikan terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam berkomunikasi menjadi 37 

siswa atau 90 % walaupun kualitas pertanyaan masih rendah namun keberanian untuk 

berkomunikasi sudah bagus.  

 

Kata kunci: kemampuan komunikasi, metode pembelajaran kunjung karya. 

 

PENDAHULUAN  

Siswa kelas VII F SMPN 1 Gempol belum 

terbiasa melakukan metode ilmiah dalam 

pembelajaran IPA. Hal tersebut tampak pada 

rendahnya keterampilan siswa pada saat praktikum. 

Siswa kesulitan mengobservasi, mengambil data 

percobaan, menganalisis, dan menyimpulkan hasil 

praktikum. 

Agar siswa kelas VII F memiliki 

keterampilan pada saat praktikum maka perlu 

didesain pembelajaran yang menggali keterampilan 

laboratorium untuk siswa. Keterampilan yang 

diharapkan meliputi terampil dalam melakukan 

percobaan, mengambil data, menuliskan data 

pengamatan dengan benar, dan menalar dari hasil 

pengamatan. Desain pembelajaran yang dirancang 

dimulai dengan memberikan contoh atau pemodelan 

agar siswa lebih mudah dalam mengikuti atau 

membangun keterampilannya. Pemodelan tersebut 

meliputi bagaimana menuliskan data pengamatan 

misalnya mengamati bentuknya, warnanya, 

bahannya, fungsinya dan seterusnya. Dari data-data 

tersebut siswa dapat merangkai atau 

menghubungkan pernyataan-pernyataan menjadi 

kesimpulan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu 

adanya penelitian untuk meningkatkan keterampilan 

observasi dan membuat kesimpulan bagi siswa kelas 

7 F. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan penerapan metode ekspermen. Materi 

pembelajaran yang digunakan adalah pengukuran 

besaran panjang. Materi ini sangat menuntut siswa 

untuk terampil menggunakan alat ukur panjang. 

Pemilihan metode eksperimen sangat cocok dengan 

karakteristik materi ini. Pembelajaran diharapkan 

bisa membuat siswa aktif mencoba atau 

bereksperimen sehingga keterampilan observasi dan 

menyimpulkan akan meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian ini merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan oleh guru IPA yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah pembelajaran dan diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Subyek 

tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

F Semester ganjil SMPN 1 Gempol Pasuruan tahun 

2016-2017. Jumlah siswa 38 siswa dengan 

kemampuan akademis yang heterogen. 

mailto:henymudjiastutioke@gmail.com
mailto:erni.yulianti.fmipa@um.ac.id
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Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terbagi 

menjadi empat tahapan pokok yaitu tahap 

rancangan, kegiatan, pengamatan, dan serta refleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Metode Eksperimen dalam Pembelajaran 

Metode eksperimen merupakan metode yang 

memberikan kesempatan kepada siswa perorangan 

atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 

proses atau percobaan Djamarah, Syaiful Bahri 

(2000). Menurut Roestiyah (2001:80) metode 

eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana 

siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu 

hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 

percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa 

mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai 

jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan sendiri. Siswa dapat 

terlatih keterampilan berfikir ilmiahnya. Dengan 

eksperimen siswa menemukan bukti kebenaran dari 

teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. 

Prosedur metode eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini diadaptasi dari pendapat 

Roestiyah (2001:81) yang meliputi empat tahap. 

Tahap pertama adalah menjelaskan kepada siswa 

tentang tujuan eksprimen, siswa harus memahami 

masalah yang akan dibuktikan melalui eksprimen. 

Tahap kedua adalah memberi penjelasan kepada 

siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam eksperimen, hal-hal yang harus 

dikontrol dengan ketat, urutan eksperimen, dan hal-

hal yang perlu dicatat. Tahap ketiga adalah 

mengawasi langkah kerja siswa. Tahap terakhir 

adalah guru memfasilitasi diskusi klasikal yang 

dilakukan siswa untuk menyamakan persepsi atau 

pemahaman konsep hasil praktikum. 

 

B. Pembelajaran Siklus I 

Pembelajaran dimulai dengan menentukan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya 

adalah pengukuran besaran pokok menggunakan 

penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan 

neraca. Guru membawa dan menunjukan berbagai 

alat ukur panjang antara lain: penggaris, meteran, 

jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Apersepsi 

diawali guru dengam memberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait alat ukur jangka sorong dan 

mikrometer sekrup. Pertanyaan kedua adalah 

tentang skala yang ada pada alat ukur tersebut. 

Setelah apersepsi, siswa diminta untuk 

duduk secara berkelompok, kemudian guru 

mendemokan cara menggunakan dan membaca 

membaca skala jangka sorong dan mikrometer 

sekrup. Demonstrasi kedua adalah pengukuran masa 

dengan menggunakan neraca. 

Tahap berikutnya adalah eksperimen. 

Siswa diminta untuk melakukan pengukuran 

panjang dan massa. Pada tahap ini terlihat siswa 

sangat aktif karena pembelajaran melibatkan 

pengalaman langsung siswa. Diharapkan dengan 

adanya pelaksanaan pembelajaran langsung akan 

menjadikan pengalaman belajar bermakna bagi 

siswa. 

Setelah siswa melakukan pengkuran dan 

melakukan diskusi kelompok, salah satu kelompok 

di minta untuk mempresentasikan hasilnya ke depan 

dengan cara menuliskan dan menggambarkan skala 

jangka sorong hasil pengukurannya dan juga 

menjelaskan cara membacanya. Dari analisis LKS 

hasil kerja kelompok yang terbagi menjadi 8 

kelompok sebagai berikut: 5 kelompok hasilnya 

benar dan 3 kelompok hasilnya salah pada cara 

menggambarkan skala jangka sorong dari hasil 

pengukurannya. Dari hasil analisis LKS diperoleh 23 

siswa dapat menggunakan dan membaca skala pada 

jangka sorong dengan benar. Sedangkan 12 lainnya 

belum bisa membaca skala pada jangka sorong 

dengan benar. 

Setelah presentasi kemudian diadakan kuis atau 

penilaian secara individu. Dari 35 siswa yang 

memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 26 siswa, 

sedangkan yang nilainya di bawah rata-rata adalah 9 

siswa. Dari penilaian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam 

mengukur panjang menggunakan jangka sorong 

adalah 74, 29%. 

 

C. Pembelajaran Siklus II 

Pada pembelajaran siklus 2 diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Tujuan 

pembelajarannya adalah mengklasifikasikan 

makhluk hidup. Klasifikasi/pengelompokan 

makhluk hidup dilakukan dengan berdasar tiga hal. 

Dasar pertama adalah pengelompokan makhluk 

hidup berdasarkan berdasarkan persamaan dan 

perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Cara kedua adalah 

pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 

berdasarkan manfaat makhluk hidup. Dasar ketiga 

adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 

bentuk tubuhnya. 

Kegiatan eksperimen pembelajaran 

dilakukan dengan cara mengajak siswa mengamati 

berbagai tanaman yang ada di sekitar lingkungan 

sekolah. Dari hasil pengamatan siswa diminta untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri asing-masing tanaman. 

Berdasarkan identifikasi tersebut siswa diminta 

untuk mengelompokkannya. 

Setelah kegiatan eksperimen, siswa diminta 

untuk presentasi klasikal menyampaikan 

temuannya. Guru bertindak sebagai fasilitator 

pembelajaran. Jika ada hasil temuan eksperimen 

yang kurang benar guru meluruskan, tetapi jika 

temuan siswa sudah benar maka guru memberikan 

penguatan. 

Hasil analisis data keterampilan observasi 

dan menyimpulkan diperoleh persentase 100% siswa 

mampu melakukan observasi dengan benar dan 

mampu membuat kesimpulan dengan tepat. 

http://www.asikbelajar.com/2013/08/pengertian-metode-eksperimen.html
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Hasil analisis keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan dari siklus I diperoleh 

persentase keberhasilan sebesar 74,29%. Siklus II 

persentase keberhasilannya sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil dari kedua siklus ini maka dapat 

diperoleh peningkatan keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan siswa sebesar 25,71%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan metode eksperimen 

mampu meningkatkan keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan pada siswa kelas VII F SMP 

Negeri 1 Gempol tahun 2016 materi pengukuran 

besaran pokok (panjang dan massa). 

Saran 

 Metode eksperimen berhasil meningkatkan 

keerampilan observasi dan membuat kesimpulan 

pada materi pengukuran, diharapkan metode ini 

dapat diterapkan pada materi-materi yang lain agar 

kualitas pembelajaran semakin baik. 
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Abstrak 

 

Siswa kelas VII F SMPN 1 Gempol belum terbiasa melakukan metode ilmiah dalam 

pembelajaran IPA. Hal tersebut tampak pada rendahnya keterampilan siswa pada saat 

praktikum. Siswa kesulitan mengobservasi, mengambil data percobaan, menganalisis, dan 

menyimpulkan hasil praktikum. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan pada siswa kelas VII F SMPN 1 Gempol dengan menggunakan metode 

eksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Subyek tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII F Semester ganjil SMPN 1 Gempol Pasuruan tahun 2016-2017. Jumlah siswa 35 siswa 

dengan kemampuan akademis yang heterogen. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengukuran panjang. Dari hasil penelitian siklus I diperoleh persentase keterampilan 

siswa dalam mengobservasi dan membuat kesimpilan adalah 74, 29%. Hasil penelitian siklus II 

diperoleh persentase sebesar 100%. Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan 

peningkatan keterampilan siswa dalam mengobservasi dan membuat kesimpulan sebesar 

25,71%. Metode pembelajaran dengan menggunakan eksperimen mampu meningkatkan 

keterampilan observasi siswa dan keterampilan dalam membuat kesimpulan.  

 

Kata kunci: metode eksperimen, keterampilan observasi, keterampilan menyimpulkan 

 

PENDAHULUAN  

Siswa kelas VII F SMPN 1 Gempol belum 

terbiasa melakukan metode ilmiah dalam 

pembelajaran IPA. Hal tersebut tampak pada 

rendahnya keterampilan siswa pada saat praktikum. 

Siswa kesulitan mengobservasi, mengambil data 

percobaan, menganalisis, dan menyimpulkan hasil 

praktikum. 

Agar siswa kelas VII F memiliki 

keterampilan pada saat praktikum maka perlu 

didesain pembelajaran yang menggali keterampilan 

laboratorium untuk siswa. Keterampilan yang 

diharapkan meliputi terampil dalam melakukan 

percobaan, mengambil data, menuliskan data 

pengamatan dengan benar, dan menalar dari hasil 

pengamatan. Desain pembelajaran yang dirancang 

dimulai dengan memberikan contoh atau pemodelan 

agar siswa lebih mudah dalam mengikuti atau 

membangun keterampilannya. Pemodelan tersebut 

meliputi bagaimana menuliskan data pengamatan 

misalnya mengamati bentuknya, warnanya, 

bahannya, fungsinya dan seterusnya. Dari data-data 

tersebutsiswa dapat merangkai atau menghubungkan 

pernyataan-pernyataan menjadi kesimpulan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu 

adanya penelitian untuk meningkatkan keterampilan 

observasi dan membuat kesimpulan bagi siswa kelas 

7 F. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan penerapan metode eksperimen. Materi 

pembelajaran yang digunakan adalah pengukuran 

besaran panjang. Materi ini sangat menuntut siswa 

untuk terampil menggunakan alat ukur panjang. 

Pemilihan metode eksperimen sangat cocok dengan 

karakteristik materi ini. Pembelajaran diharapkan 

bisa membuat siswa aktifmencoba atau 

bereksperimen sehingga keterampilan observasi dan 

menyimpulkan akan meningkat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian tindakan kelas (classroom action 

research).Penelitian ini merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan oleh guru IPA yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah pembelajaran dan diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Subyek 

tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

F Semester ganjil SMPN 1 Gempol Pasuruan tahun 

2016-2017. Jumlah siswa 38 siswa dengan 

kemampuan akademis yang heterogen. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terbagi 

menjadi empat tahapan pokok yaitu tahap 

rancangan, kegiatan, pengamatan, dan serta refleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Metode Eksperimen dalam Pembelajaran 

Metode eksperimen merupakan metode yang 

memberikan kesempatan kepada siswa perorangan 

atau kelompok, untuk dilatih melakukan suatu 

proses atau percobaan Djamarah, Syaiful 

Bahri(2000). Menurut Roestiyah (2001:80) metode 

eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana 

siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu 

hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 

http://www.asikbelajar.com/2013/08/pengertian-metode-eksperimen.html
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percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa 

mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai 

jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dengan mengadakan percobaan sendiri. Siswa dapat 

terlatih keterampilan berfikir ilmiahnya. Dengan 

eksperimen siswa menemukan bukti kebenaran dari 

teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. 

Prosedur metode eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini diadaptasi dari pendapat 

Roestiyah (2001:81) yang meliputi empat 

tahap.Tahap pertama adalah menjelaskan kepada 

siswa tentang tujuaneksprimen, siswa harus 

memahami masalah yang akan dibuktikan melalui 

eksprimen. Tahap kedua adalah member penjelasan 

kepada siswa tentang alat-alat serta bahan-bahan 

yang akan digunakan dalam eksperimen, hal-hal 

yang harus dikontrol dengan ketat, urutan 

eksperimen, dan hal-hal yang perlu dicatat. Tahap 

ketiga adalah mengawasi langkah kerja siswa. Tahap 

terakhir adalah guru memfasilitasi diskusi klasikal 

yang dilakukan siswa untuk menyamakan persepsi 

atau pemahaman konsep hasil praktikum. 

B. Pembelajaran Siklus I 

Pembelajaran dimulai dengan menentukan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya 

adalah pengukuran besaran pokok menggunakan 

penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan 

neraca. Guru membawa dan menunjukan berbagai 

alat ukur panjang antara lain: penggaris, meteran, 

jangkasorong, dan mikrometersekrup. Apersepsi 

diawali guru dengam memberikan pertanyaan 

kepada siswa terkait alat ukur jangka sorong dan 

mikrometer sekrup. Pertanyaan kedua adalah 

tentang skala yang ada pada alat ukur tersebut. 

Setelah apersepsi, siswa diminta untuk 

duduk secara berkelompok, kemudian guru 

mendemokan cara menggunakan dan membaca 

membaca skala jangka sorong dan mikrometer 

sekrup. Demonstrasi kedua adalah pengukuran masa 

dengan menggunakan neraca. 

Tahap berikutnya adalah eksperimen. 

Siswa diminta untuk melakukan pengukuran 

panjang dan massa. Pada tahap ini terlihat siswa 

sangat aktif karena pembelajaran melibatkan 

pengalaman langsung siswa. Diharapkan dengan 

adanya pelaksanaan pembelajaran langsung akan 

menjadikan pengalaman belajar bermakna bagi 

siswa. 

Setelah siswa melakukan pengkuran dan 

melakukan diskusi kelompok, salah satu kelompok 

di minta untuk mempresentasikan hasilnya kedepan 

dengan cara menuliskan dan menggambarkan skala 

jangka sorong hasil pengukurannya dan juga 

menjelaskan cara membacanya. Dari analisis LKS 

hasil kerja kelompok yang terbagi menjadi 8 

kelompok sebagai berikut: 5 kelompok hasilnya 

benar dan 3 kelompok hasilnya salah pada cara 

menggambarkan skala jangka sorong dari hasil 

pengukurannya. Dari hasil analisis LKS diperoleh 23 

siswa dapat menggunakan dan membaca skala pada 

jangka sorong dengan benar. Sedangkan 12 lainnya 

belum bias membaca skala pada jangka sorong 

dengan benar. 

Setelah presentasi kemudian diadakan kuis atau 

penilaian secara individu. Dari 35 siswa yang 

memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 26 siswa, 

sedangkan yang nilainya di bawah rata-rata adalah 9 

siswa. Dari penilaian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam 

mengukur panjang menggunakan jangka sorong 

adalah 74, 29%. 

C. Pembelajaran Siklus II 

Pada pembelajaran siklus 2 diawali dengan 

penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru. Tujuan 

pembelajarannya adalah mengklasifikasikan 

makhluk hidup. Klasifikasi/pengelompokan 

makhluk hidup dilakukan dengan berdasar tiga hal. 

Dasar pertama adalah pengelompokan 

makhlukhidup berdasarkan berdasarkan persamaan 

dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Cara kedua 

adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 

berdasarkan manfaat makhluk hidup. Dasar ketiga 

adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan 

bentuk tubuhnya. 

Kegiatan eksperimen pembelajaran 

dilakukan dengan cara mengajak siswa mengamati 

berbagai tanaman yang ada di sekitar lingkungan 

sekolah. Dari hasil pengamatan siswa diminta untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri asing-masing tanaman. 

Berdasarkan identifikasi tersebut siswa diminta 

untuk mengelompokkannya. 

Setelah kegiatan eksperimen, siswa diminta 

untuk presentasi klasikal menyampaikan 

temuannya. Guru bertindak sebagai fasilitator 

pembelajaran. Jika ada hasil temuan eksperimen 

yang kurang benar guru meluruskan, tetapi jika 

temuan siswa sudah benar maka guru memberikan 

penguatan. 

Hasil analisis data keterampilan observasi 

dan menyimpulkan diperoleh persentase 100% siswa 

mampu melakukan observasi dengan benar dan 

mampu membuat kesimpulan dengan tepat. 

Hasil analisis keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan dari siklus I diperoleh 

persentase keberhasilan sebesar 74,29%. Siklus II 

persentase keberhasilannya sebesar 100%. 

Berdasarkan hasil dari kedua siklus ini maka dapat 

diperoleh peningkatanketerampilan observasi dan 

membuat kesimpulan siswa sebesar 25,71%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan metode eksperimen 

mampu meningkatkan keterampilan observasi dan 

membuat kesimpulan pada siswa kelas VII F SMP 

Negeri 1 Gempoltahun 2016materi pengukuran 

besaran pokok (panjang dan massa). 
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Saran 

 Metode eksperimen berhasil meningkatkan 

keerampilan observasi dan membuat kesimpulan 

pada materi pengukuran, diharapkan metode ini 

dapat diterapkan pada materi-materi yang lain agar 

kualitas pembelajaran semakin baik. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA peserta didik 

kelas VII-H SMP Negeri 1 Sukorejo melalui penerapan model pembelajaran STAD. 

Penelitian ini menggunakan model Peneliian Tindakan Kelas (PTK) dengan 2 siklus. 

Instrumen penelitian berupa soal tes tertulis yang terdiri atas posttest dan tes ulangan harian. 

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus I diperoleh persentase ketuntasan belajar sebesar 60%. 

Berdasarkan hasil pembelajran siklus II diperoleh persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 

81%. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan belajar siswa 

mengerjakan instrumen penelitian (soal posttest dan ulangan harian) yang hasilnya di atas 

KKM. Berdasarkan penelitian ini diperoleh peningkatan prestasi belajar siswa sebesar 21%. 

Model pembelajaran STAD mampu meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII-H SMP 

Negeri 1 Sukorejo.  

 

Kata kunci: model STAD, Prestasi belajar. 

 

PENDAHULUAN  

Berdasarkan pengalaman di lapangan, ada 

kecenderungan peserta didik banyak menemui 

kesulitan dalam mata pelajaran biologi. Umumnya 

peserta didik kesulitan memahami konsep-konsep 

biologi karena banyak istilah-istilah Ilmiah yang 

menyertai pelajaran ini. Peserta didik cenderung 

kesulitan menghafal istilah-istilah tersebut yang 

berakibat mempengaruhi penguasaan konsep 

utamanya. Sehingga umumnya ketuntasan belajar 

peserta didik masih rendah, hal ini bisa dilihat dari 

perolehan hasil ulangan harian yang rata-rata masih 

kurang dari 50% peserta didik tuntas tanpa remidi. 

Kondisi sebagaimana tersebut di atas lebih 

diperparah lagi dengan rendahnya minat peserta didik 

pada pelajaran biologi. Hal ini bisa dilihat dari 

respons mereka saat sebelum pelajaran berlangsung, 

saat pelajaran sedang berlangsung maupun setelah 

pelajaran berlangsung. Merosotnya mutu pendidikan 

kita disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

adalah masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik 

baik dari segi penguasaan materi bidang studi, teknik 

penyajian pelajaran terutama dalam pemilihan 

media/strategi pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar, serta perubahan yang dilakukan 

pemerintah contohnya kurikulum, fasilitas penun-

jang, dan lain-lain. Kesemuanya ini belum mampu 

mendukung optimalisasi potensi peserta didik. 

Berdasarkan masalah di atas, diperlukan 

strategi pembelajaran yang mampu mendorong 

peserta didik menjadi fokus terhadap materi, 

meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran sehingga seringnya guru menjadi aktor 

utama (teacher center) tidak muncul kembali. 

Strategi yang memicu peserta didik untuk tidak 

belajar secara individual sehingga dominasi oleh 

beberapa peserta didik tidak terjadi, serta 

merangsang peserta didik untuk menguasai materi 

pelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang ada 

adalah kooperatif learning tipe STAD yang 

memenuhi kriteria tersebut. Metode pembelajaran 

kooperatif menurut Kahfi, (2003) merupakan 

pembelajaran dimana peserta didik belajar bersama 

dalam kelompok kecil yang dirancang untuk 

mendapatkan tujuan bersama. 

Dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD peserta didik tidak akan 

merasa jenuh karena adanya variasi gaya belajar yang 

berbeda, serta peserta didik akan terbantu dalam 

memahami materi karena mereka tidak lagi 

mengandalkan daya khayal semata. Selain itu, 

sebagai terobosan baru dalam mengajar.  

Keberhasilan dalam belajar bergantung pada 

aktivitas yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. Pada prinsipnya belajar adalah 

berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku. 

Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

mempunyai peranan yang sangat penting, dalam 

belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa 

aktivitas belajar itu tidak mungkin akan berlangsung 

dengan baik. Aktivitas dalam proses pembelajaran 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 

keaktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran, 

bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, 

berfikir, membaca dan segala kegiatan yang 

dilakukan yang dapat menunjang prestasi belajar. 

Kemampuan guru mengatur proses 

pembelajaran yang baik akan menciptakan situasi 

yang memungkinkan anak belajar, sehingga 

merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. 

Peserta didik dapat belajar dalam suasana wajar, 

tanpa tekanan dan dalam kondisi yang merangsang 
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untuk belajar. Selama kegiatan pembelajaran, peserta 

didik memerlukan sesuatu yang memungkinkan 

untuk berkomunikasi secara baik dengan guru, 

teman, maupun dengan lingkungannya. Melalui 

penerapan model STAD diharapkan prestasi belajar 

siswa menjadi lebih baik dan efektif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian tindakan kelas (classroom action research). 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan oleh guru IPA yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah pembelajaran dan diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Subyek 

tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-

H SMP Negeri 1 Sukorejo. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terbagi 

menjadi empat tahapan pokok yaitu tahap rancangan, 

kegiatan, pengamatan, dan serta refleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata prestasi belajar peserta didik pada 

siklus 1 hanya sebesar 77. Pada siklus 2 rerata yang 

diperoleh peserta didik yaitu  terjadi peningakatan 

hingga menjadi 85.5. peningkatan prestasi belajar 

peserta didik ini dikarenakan penerapan model 

pembelajaran STAD. Model pembelajaran STAD 

mampu membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik. Peserta didik mampu membangun 

pengetahuannya, sehingga hasil belajar peserta didik 

bisa meningkat dengan efektif. Belajar yang berhasil 

melibatkan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta 

didik giat aktif dengan anggota badan, membuat 

sesuatu, tidak hanya duduk dan mendengarkan atau 

hanya pasif. Peserta didik yang memiliki aktivitas 

psikis (kejiwaan) adalah, jika sedang mengamati 

dengan teliti, memecahkan persoalan dan mengambil 

keputusan (Rohani, 2004). 

Pembelajaran dengan metode kooperatif 

STAD dipadu dengan pendekatan kontekstual 

mampu menumbuhkan keinginan peserta didik untuk 

aktif dalam pembelajaran. Tahapan dalam model 

STAD oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran 

sesuai dengan yang direncanakan. Penyajian tersebut 

mencakup pembukaan, pengembangan dan latihan 

terbimbing dari keseluruhan pelajaran dengan 

penekanan dalam penyajian materi pelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan metode eksperimen 

mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

kelas VII-H SMP Negeri 1 Sukorejo. 

Saran 

1. Untuk meningkatkan pemahaman materi 

peserta didik akan materi yang diajarkan, sebaiknya 

dalam pembelajaran guru menerapkan berbagai 

model pembelajaran sehingga teacher center tidak 

lagi mendominasi dalam setiap proses pembelajaran. 

2. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk 

memberikan pelatihan khusus kepada guru bidang 

studi mengenai penggunaan media pembelajaran 

sehingga setiap guru pada semua jenjang pendidikan 

dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik 

yang diajarnya. 
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Abstrak 

 

Penelitian tindakana kelas (PTK) dilakukan percobaan oleh siswa kelas VII SMPN 1 Grati 

untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku.  Selain itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas siswa untuk memecahkan masalah 

dalam megukur suatu benda dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Metode 

pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode TPS (Think, Pair and 

Share). Penelitian yang dilakukan di sini yaitu tentang pengembangan kreatifitas siswa kelas 

VII SMP dalam menerapkan perbandingan pengukuran antara satuan baku dan satuan tidak 

baku. Hasil penelitian yang dilakukan siswa kelas VII SMPN 1 Grati memiliki tingkat 

kreatifitas yang cukup tinggi untuk memecahkan permasalahannya dalam hal mengukur 

suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku. 

 

Kata kunci: satuan baku, satuan tidak baku, TPS, IPA. 

 

PENDAHULUAN  

Saat uji coba kurikulum 2013 diterapkan 

secara luas di Indonesia, sekolah sebenarnya 

diharapkan untuk mengubah pola pikir 

pembelajarannya menuju berpusat pada siswa, 

berpendekatan ilmiah dan berfokus pada 

pengembangan kebiasaan berpikir. Pendekatan 

scientific merupakan suatu mekanisme kerja untuk 

mendapatkan pengetahuan yang didasarkan pada 

metode ilmiah. Pendekatan scientific memiliki 

beberapa kriteria, salah satunya adalah kegiatan 

mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara 

kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran (Atsnan & 

Gazali 2013). Keterampilan berpikir dikembangkan 

dan diintegrasikan dalam kurikulum, agar dapat 

melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif (Amri & 

Ahmadi 2010). Keterampilan berpikir dibutuhkan 

siswa untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan. 

Guru IPA mengembangkan model pembelajaran 

tidak hanya untuk meningkatkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik saja, tetapi juga aspek 

keterampilan berpikir. 

 Pembelajaran IPA harus menggambarkan, 

dijiwai, serta diarahkan untuk mencapai hasil yang 

baik. Perangkat pembelajaran, perencanaan 

pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran IPA SMP 

harus mengacu pada tujuan pembelajaran IPA dan 

memperhatikan karakteristik siswa SMP sebagai 

pelajar. Demikian pula keterampilan-keterampilan 

yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan tersebut 

harus benar-benar dilatihkan di kelas melalui 

kegiatan pembelajan. 

Salah satu cara untuk mengantarkan siswa ke 

arah berpikir kritis melalui pembelajaran adalah 

dengan penerapan pendekatan ilmiah (Rochmad, 

2013). Sekalipun demikian, beberapa peneliti lain 

menyatakan bahwa pendekatan scientific belum tentu 

secara maksimal untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis. Apriani (2014) menegaskan dari hasil 

penelitiannya bahwa kelas yang diajar menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

scientific belum dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa. Afrizon et al, (2012) juga 

menegaskan bahwa rata-rata skor tes siswa tergolong 

rendah dan siswa belum memiliki keterampilan 

berpikir kritis, sekalipun siswa dilibatkan dalam kerja 

ilmiah.  

Berpikir kritis ini dilihat dari kegiatan belajar 

siswa baik dari proses belajar di kelas maupun saat 

praktikum di laboratorium. Berpikir kritis dapat 

dilihat pada siswa mengenai bagaimana cara siswa 

untuk mendapatkan informasi yang benar. Hasruddin 

(2009) menegaskan bahwa menanamkan kebiasaan 

berpikir kritis bagi pelajar perlu dilakukan agar 

pelajar dapat mencermati berbagai persoalan yang 

akan hadir dalam kehidupannya. Menurut Duron et al 

(2006) Siswa yang memiliki pemikiran yang kritis 

maka siswa akan mencari kebenaran informasi 

melalui ketelitian, kecermatan serta pemikiran yang 

terbuka. Berpikir kritis merupakan keterampilan yang 

diperlukan oleh siswa. Dengan memiliki berpikir 

kritis diharapkan siswa mampu menghadapi 

perubahan serta tantangan dalam kehidupan yang 

selalu berkembang. 

Satuan menunjukkan besaran pembanding 

pada pengukuran. Terdapat dua macam satuan yaitu 

satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yaitu 

satuan yang apabila diukur oleh orang yang berbeda 

hasilnya sama, sedangkan satuan tidak baku yaitu 

satuan yang apabila diukur oleh orang yang bebeda 

hasilnya tidak sama. Oleh karena itu dalam penelitian 
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ini dilakukan percobaan oleh siswa kelas VII SMPN 

1 Grati untuk melakukan pengukuran dengan 

menggunakan satuan baku dan tidak baku.  Selain itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

kreatifitas siswa untuk memecahkan masalah dalam 

megukur suatu benda dengan menggunakan satuan 

baku dan tidak baku. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitan tindakan kelas dilakukan secara 

bertahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan tindakan dan refleksi. Metode 

pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan metode TPS (Think, Pair and Share). 

Metode tersebut dilakukan dengan mengarahkan 

siswa untuk berfikir untuk memperoleh jawaban dari 

permasalahan yang telah diberikan oleh guru 

terhadap masing-masing pasangan atau kelompok 

yang elah dibentuk, kemudian masing-masing 

kelompok tersebut menyampaikan jawaban yang 

telah diperoleh berdasarkan hasil dari kesepakatan 

dan pemikiran bersama dari kelompok masing-

masing.  

Penelitian yang dilakukan di sini yaitu tentang 

pengembangan kreatifitas siswa kelas VII SMP 

dalam menerapkan perbandingan pengukuran antara 

satuan baku dan satuan tidak baku. Masing-masing 

kelompok yang telah dibentuk diberi permasalahan 

untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan 

satuan tidak baku yang kemudian akan dibandingkan 

dengan satuan baku yang pengukurannya 

menggunakan alat ukur universal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Grati 

Pasuruan. Kegiatan observasi dan tes awal terhadap 

siswa kelas VII ini dilaksanakan di sekolah tersebut 

dengan jumlah siswa sebanyak siswa. Lembar 

pengamattan keterampilan praktikum dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Pengamatan keterampilan praktikum 

Kelompok 

Persiapan Pelaksanaan Penyelesaian Jumlah 

Kelengkapan alat dan 

bahan 
Melakukan percobaan 

Menyajikan data 

hasil percobaan 

Mengembalikan 

peralatan secara 

tepat dan kebersihan 

Skor Nilai 

1 5 4 3 4 3 14 87,5 

2 5 4 4 3 4 15 93,75 

3 5 4 3 4 4 15 93,75 

4 5 4 4 2 2 12 75 

5 5 4 4 4 4 16 100 

6 4 4 3 3 3 13 81,25 

7 4 4 4 4 4 16 100 

8 4 4 4 2 4 14 87,5 

 

Dalam satu kelas dari 37 siswa dibentuk 

sebanyak delapan kelompok. Masing-masing 

kelompok memiliki 5 anggota siswa untuk 

kelompok 1-5 dan 4 anggota siswa untuk kelompok 

6-8. Berdasarkan data yang telah diperoleh pada 

Tabel 1. dapat diketahui bahwa hanya satu 

kelompok yang memiliki nilai kurang dari 80. 

Terdapat tujuh kelompok yang memiliki nilai lebih 

dari 80. Sedangkan kelompok yang memiliki nilai 

lebih dari 90 yaitu sebanyak empat kelompok.  

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 

1. dapat diketahui bahwa jumlah anggota siswa 

dalam kelompok tidak mempengaruhi nilai dari 

tugas kelompok yang diberikan. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak semua siswa dapat berperan 

aktif dalam suatu kelompok, sleian itu juga dapat 

disebabkan karena tingkat kreatifitas siswa yang 

berbeda. Oleh sebab itu kelompok dalam suatu kelas 

dibentuk untuk mengasah dan mengembangkan 

kreatifitas siswa yang dalam hal ini untuk mencari 

penyelesaian dari permasalahan untuk mengukur 

suatu benda dengan menggunakan satuan baku dan 

tidak baku. Dalam penelitian ini lebih difokuskan 

untuk siswa dalam mengukur satuan tidak baku. 

Karena dalam penelitian ini siswa diperintah untuk 

mencari cara mengukur suatu benda dengan 

mengguakan satuan tidak baku dengan 

menggunakan ide serta kreatifitas masing-masing 

siswa. 

Beberapa metode pengukuran satuan tidak 

baku yang dilakukan oleh siswa diantaranya yaitu 

dengan menggunakan jengkal tangan, langkah kaki, 

dan  pensil untuk mengukur meja, dan menggunakan 

gayung untuk mengukur volume air. Namun dengan 

metode pengukuran tersebut menghasilkan hasil 

ukuran yang berbeda dari masing-masing siswa. Hal 

tersebut disebabkan karena masing-masing siswa 

memiliki ukuran tangan, kaki dan pensil yang 

berbeda, selain itu untuk pengukuran volum juga 

terdapat kendala karena gayung yang digunakan 

memiliki ukuran yang tidak seragam. Hasil dari 

pengukuran tidak baku tersebut kemudian 

dibandingkan dengan pengukuran yang mengguna-

kan alat ukur yang baku. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan dari hasil pengukuran 

diantara dua satuan ukuran yang berbeda. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat disimpilkan bahwa siswa kelas VII SMPN 1 

Grati memiliki tingkat kreatifitas yang cukup tinggi 

untuk memecahkan permasalahannya dalam hal 

mengukur suatu benda dengan menggunakan satuan 

tidak baku. 

Saran 

 Guru harus selalu mencari model metode 

belajar yang cocok dan menarik sesuai dengan 

perkembangan siswa dan materi yang diajarkan. 
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Abstrak 

 

Ketrampilan berkomunikasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 8B SMPN 2 Tutur Kabupaten 

Pasuruan masih sangat rendah. Siswa cenderung hanya sekedar menerima informasi, 

mengingat, dan menghafal, tetapi siswa kurang terampil untuk berbicara, terampil untuk 

bertanya, mengemukakan pendapat dan gagasan di dalam kelas, melibatkan diri secara aktif, 

serta memperkaya diri dengan ide-ide. Siswa yang memiliki ketrampilan berkomunikasi 

cukup baik, hasil belajarnya cenderung lebih baik. Hasil refleksi awal yang dilakukan oleh 

peneliti secara kolaboratif, merekomendasikan kepada guru untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas berupa penerapan metode tutor sebaya, agar siswa termotivasi untuk belajar 

dari sejawatnya dan terlatih untuk berkomunikasi serta proaktif mengambil peran dan 

tanggungjawab. Telah dilakukan penelitian tindakan berupa penerapan metode tutor sebaya 

untuk meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 8B SMPN 

2 Tutur Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dimana kegiatan pada 

setiap siklus meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan berkomunikasi dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA dengan metode tutor sebaya, selama siklus pertama dan siklus 

kedua, mengalami peningkatan secara signifikan.  

 

Kata kunci:   metode tutor sebaya, ketrampilan berkomunikas, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN  

IPA  (ilmu pengetahuan alam) adalah salah 

satu cabang ilmu pengetahuan yang 

menitikberatkan pada pendekatan-pendekatan 

ilmiah yang konkrit.  Mengamati, merumuskan 

masalah yang ada di sekitar, mencoba suatu ide 

dengan pengalaman riil, serta menyimpulkan suatu 

gejala alam yang terjadi adalah termasuk beberapa 

ciri khas ilmu IPA (“Pengantar BG IPA kelas 8 

untuk SMP/MTs tahun 2014 “ ). 

Pembelajaran IPA di sekolah memang 

dikenal sebagai salah satu pembelajaran dengan 

tingkat kesulitan yang tidak bisa dianggap mudah. 

Terbutkti dari nilai hasil belajar siswa, baik melalui 

nilai UH (ulangan harian), Quiz spontan ataupun 

nilai ulangan semester genap kelas VIIB TP. 2015-

2016 di sekolah kami (SMPN 2 TUTUR) untuk 

nilai IPA  menempati rata-rata ranking 2 terbawah 

(65,76) dari rata-rata 13 mapel yang diujikan. 

Sejauh ini proses pendidikan masih di 

dominasi oleh pemahaman bahwa ilmu 

pengetahuan adalah seperangkat fakta-fakta yang 

harus dihafalkan oleh peserta didik. Pembelajaran 

di kelas masih cenderung “teacher center“ yang 

mengedepankan metode ceramah dalam kegiatan 

pembelajaran (Qomariah, 2001)  

Sementara dalam skala lebih kecil, yaitu  

pembelajaran IPA di kelas 8B SMPN 2 Tutur, 

dalam tiap pertemuan ditemukan fakta bahwa fokus 

dan tingkat perhatian siswa terhadap pembelajaran 

IPA masih kurang. Hal ini dibuktikan dari 

persentase jumlah siswa dalam menjawab pertanya-

an guru pada sesi apersepsi adalah 27 % dari total 

jumlah siswa dikelas (6 siswa dari 22 siswa). 

Diperlukan suatu upaya serius dan sungguh-

sungguh dalam menentukan langkah atau metode 

pembelajaran yang dilakukan guru agar 

pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan ke 

depan dapat meningkatkan prestasi/hasil belajar 

siswa. Rendahnya rata-rata hasil belajar siswa (nilai 

rata-rata tugas yang pertama = 56,76) diduga salah 

satu  penyebabnya adalah kurangnya komunikasi 

antar teman sebaya. Rendahnya komunikasi ini 

terjadi hampir pada semua siswa, baik pada siswa 

yang berkemampuan lebih maupun siswa lain yang 

berkemampuan kurang. Kemampuan  komunikasi 

yang kurang baik menyebabkan beberapa siswa 

yang malu untuk bertanya dalam kelas menjadi 

malas dan kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Selama ini sebenarnya guru juga telah 

menggunakan variasi metode pembelajaran antara 

lain, ceramah, demonstrasi maupun praktikum. 

mailto:qodir_tutur2@yahoo.co.id
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Kurangnya penekanan pada aktivitas berkomuni-

kasi dan kerjasama dalam kelompok, menyebabkan 

beberapa siswa butuh waktu dalam pemahaman 

materi, juga menyebabkan pencapaian kompetensi 

mata pelajaran IPA terfokus pada siswa-siswa yang 

berkemampuan tinggi saja.  

Menurut  Abdul  Aziz  Wahab  (2009:  30)  

bahwa  teori  berkomunikasi berpengaruh pada teori 

belajar, hal ini dapat dibuktikan  bahwa  untuk  

mengajar  yang  baik  memerlukan komunikasi yang 

baik pula. Teori berkomunikasi adalah 

pertimbangan penting dalam memilih  strategi 

dalam mengajar. 

Guru  harus  bisa  menyampaikan  pesan  

kepada  berbagai siswa  yang berbeda. Berbagai 

kombinasi media yang digunakan, seperti lisan,  

tertulis,  drama,  dan  lain-lain. Pesan yang 

disampaikan rumit, karena bukan  hanya  fakta-

fakta saja melainkan juga sikap, gagasan, dan 

masalah lainnya. Belum lagi jika dihubungkan 

dengan  perkembangan media telekomunikasi yang 

semakin  canggih dan cepat menyebabkan  guru 

merasa tertinggal dari siswanya terhadap data dan 

informasi baru  (Abdul Aziz Wahab, 2009: 30).   

Berdasarkan penjelasan beberapa teori 

komunikasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi di dalam kelas mendukung seorang 

guru menggunakan media untuk mengajarkan 

materi kepada siswanya.  Hal tersebut dikarenakan 

daya tangkap siswa yang berbeda-beda untuk 

menerima sesuatu yang baru, sehingga 

menggunakan media  sebagai alat atau perantara 

yang bisa menyatukan persepsi siswa  terhadap  

materi yang diajarkan. Interaksi  berkaitan  dengan  

istilah  komunikasi  atau  hubungan.  Dalam  proses  

komunikasi,  dikenal dengan adanya unsur 

komunikan dan  komunikator. Hubungan 

komunikator dengan  komunikan  biasanya  karena  

menginteraksikan  sesuatu,  dikenal dengan pesan. 

Kemudian untuk menyampaikannya perlu  adanya 

media atau saluran. Jadi unsur-unsur yang terlibat 

dalam komunikasi adalah komunikator, 

komunikan, pesan dan media. 

Komunikasi yang efektif mendukung untuk 

kelancaran  pencapaian tujuan komunikasi. Inge 

Hutagalung (2007:  68-69) menyatakan bahwa ada 

beberapa tata cara berkomunikasi yang efektif 

yaitu: 1) melihat lawan bicara, 2) suaranya 

terdengar jelas, 3) ekspresi wajah yang 

menyenangkan, 4) tata bahasa yang baik, dan 5) 

pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas. 

Keterampilan berkomunikasi siswa yang 

tinggi mempunyai beberapa manfaat (Mery 

Noviyanti, Jurnal Pendidikan Vol.12 No.2 

September 2011) yaitu: 1) mempermudah siswa 

untuk berdiskusi, 2) mempermudah untuk mencari 

informasi, 3) mempercepat mengevaluasi data, 4) 

melancarkan membuat hasil kerja atau laporan. 

Keterampilan berkomunikasi akan mendukung 

hasil belajar siswa. Guru dapat menilai dari hasil 

laporan siswa saat diskusi. 

Indikator-indikator keterampilan 

berkomunikasi dilihat dari aktivitas siswa yang 

meliputi: 1)  keterampilan berkomunikasi verbal, 

meliputi (a) melakukan  diskusi, (b) 

mempresentasikan  hasil  diskusi,  (c) menyampai-

kan  pendapat,  (d) menjawab  pertanyaan, (e) 

menuliskan  hasil  akhir  diskusi,  tata  bahasa  yang  

baik, pembicaraan singkat,  jelas  dan  mudah  

dimengerti  serta suara terdengar jelas; 2) 

keterampilan  berkomunikasi  nonverbal  meliputi:  

(a) melihat  lawan  bicara, (b) ekspresi wajah yang 

ramah, dan (c) gerakan tangan yang sesuai  dengan 

kata-kata yang diucapkan. 

Tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran 

teman sebaya atau pemberian pembelajaran antar 

siswa atau peserta didik. Hal ini bisa terjadi ketika 

peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan 

pekerjaannya sendiri, dan kemudian membantu 

peserta didik lain, yang kurang mampu. Hal ini 

merupakan strategi untuk mendukung 

pengajaran, sesama peserta didik didalam kelas. 

Strategi ini menempatkan seluruh tanggung jawab 

pengajaran kepada seluruh anggota kelas 

(Setiawati, 2009: 9). Pembelajaran tutor sebaya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sumber 

belajar tidak hanya dari guru melainkan dari teman 

sekelas yang nilai KKMnya lebih tinggi. Bantuan 

belajar oleh teman sebaya dapat menghilangkan 

kecanggungan, bahasa teman sebaya lebih mudah 

dipahami, selain itu dengan teman sebaya tidak ada 

rasa malu untuk mengungkapkan kesulitan-ke-

sulitan yang dihadapinya. Tutor berfungsi sebagai 

pelaksana mengajar yang cara mengajarnya telah 

disiapkan secara khusus dan terperinci. Untuk 

menimbulkan suasana kompetitif, setiap kelompok 

harus terus dipacu untuk menjadi kelompok yang 

terbaik. Peran tutor sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan kelompok dalam mempela-

jari materi ajar yang disajikan  melalui metode 

diskusi kelompok tutor sebaya (Herianto dkk., 

2010:2-3). Menurut Surya dikutip (Soeprodjo dkk., 

2008:295). 

 Metode tutor sebaya merupakan metode 

yang dilakukan dengan cara memperdayakan 

kemampuan siswa yang memiliki daya serap tinggi, 

siswa tersebut mengajarkan materi atau latihan 

kepada teman-temannya yang belum paham. 

Pemakaian tutor dari teman mereka memungkinkan 

siswa tidak merasa enggan untuk bertanya, dengan 

adanya tutor dapat memberikan keringanan pada 

guru dalam memberikan contoh soal atau latihan. 

Peran guru adalah mengawasi kelancaran 

pelaksanaan metode ini dengan memberi pengarah-

an dan lain-lain. Dalam memilih tutor sebaya 

hendaknya diperhatikan segi kemampuan dalam 

penguasaan materi dan kemampuan dalam 

membantu orang lain.  

Menurut Gintings dikutif (Amizatul dan 

Rusijono, 2010:30)  penjelasan mengenai  tahapan-

tahapan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran tutor sebaya. Tahapan-
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tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) langkah perencanaan, guru mempelajari bahan 

ajar dengan seksama dan mengidentifikasi  bagian-

bagian yang sulit dari isi bahan ajar kemudian 

menyusun strategi untuk membantu siswa 

menghadapi kesulitan agar bisa mempelajari bagian 

yang sulit, 2) langkah persiapan, guru menyiapkan 

bahan ajar tambahan seperti variasi, contoh-contoh 

penyelesaian soal atau LKS, 3) langkah 

pelaksanaan, guru mengidentifikasi siswa yang 

menghadapi kesulitan dalam memahami bahan ajar 

yang diberikan dan sulit dipahami dan melaksana-

kan tutorial dengan menggunakan bahan dan 

langkah-langkah yang telah disiapkan, 4) langkah 

evaluasi, guru melakukan tanya jawab untuk 

meyakinkan bahwa siswa tersebut telah mengatasi 

kesulitan belajarnya dan memahami materi yang 

sedang dipelajari dan memberikan tugas mandiri 

Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas 

dan tanggung jawab sebagai berikut yaitu: 1) 

memberikan tutorial kepada anggota terhadap 

materi ajar yang sedang dipelajari, 2) 

mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung 

kreatif dan dinamis, 3) menyampaikan permasalah-

an kepada guru pembimbing apabila ada materi ajar 

yang belum dikuasai, 4) menyusun jadwal diskusi 

bersama anggota kelompok, baik pada saat tatap 

muka di kelas maupun di luar kelas, secara rutin 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 5) 

melaporkan perkembangan akademis kelompoknya 

kepada guru pembimbing. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini jenisnya adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK), yang dilaksanakan di SMPN 

2 Tutur selama 5 minggu (minggu awal Agustus – 

minggu ke 2 September 2016). Subjek penelitian 

adalah siswa kelas 8B berjumlah 22 orang (13 

perempuan dan 9 laki-laki) pada semester ganjil 

tahun pelajaran 2016-2017. Penelitian ini terdiri 

atas dua siklus (siklus I dan siklus II), dimana tiap 

siklus meliputi; perencanaan (planing), pelaksanaan 

(doing), pengamatan (observation), dan refleksi  

(Arikunto, 2006: hal 98-99). Siklus I terdiri atas  

dua kali pertemuan dan siklus II satu pertemuan. 

 Data penelitian ada dua jenis, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari pengamatan selama proses 

pembelajaran, baik catatan perilaku belajar siswa 

secara individu maupun secara kelompok.  Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil test pra tindakan, 

hasil belajar siklus I, hasil belajar siklus II , dan 

hasil laporan lembar kerja siswa secara kelompok. 

Guru sebagai peneliti dibantu seorang teman 

sebagai observer. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diawali mengumpulkan 5 siswa 

yang akan berperan sebagai tutor sebaya dalam 

kelompok masing-masing.  Peneliti 

memberitahukan deskripsi tugas sebagai tutor 

sebaya dalam kelompok, agar pada saatnya mereka 

dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan baik, 

dan membantu tercapainya tujuan pembelajaran 

dengan baik. 

Pada siklus I diperoleh data bahwa secara 

klasikal kemampuan berkomunikasi siswa untuk 

indikator verbal sebagai berikut: melakukan diskusi 

69%, mempresentasikan hasil diskusi 67%, 

menyampaikan pendapat 69%; menjawab 

pertanyaan 65%; menuliskan laporan 68%. 

Sedangkan untuk indikator non verbal hasilnya 

sebagai berikut: melihat lawan bicara  76%, suara 

terdengar jelas 75%, ekspresi wajah yang ramah 

66%, kesesuaian gerak tangan dengan    ucapan 

82%. Sementara hasil data pelaksanaan tugas Tutor 

Sebaya adalah sebagai berikut: memberi tutorial 

pada anggota 75%, mengkoordinir diskusi 85%, 

mediator kelompok-guru 85%, melaporkan 

perkembangan akdemis anggota kelompok 75%.  

Hasil belajar siswa pada siklus I memiliki 

rata-rata nilai 74, dengan persentase  ketuntasan 

KKM 64% (14 tuntas dari 22 siswa ). Keadaan ini 

dinilai masih kurang, terutama pada indikator 

verbal, dan persentase  ketuntasan belajar, maka 

diperlukan langkah perbaikan pada siklus II, 

dimana peran aktif tutor sebaya dalam memotivasi 

anggota kelompoknya agar terlibat  aktif selama  

pembelajaran, diskusi  kelompok, penulisan 

laporan,  maupun presentasi hasil diskusi adalah 

sangat diperlukan. 

Pada saat pelaksanaan siklus II dilakukan 

beberapa perbaikan proses tutorial dalam 

kelompok, agar kesan monopoli / dominasi tutor 

tidak terlalu dominan. Dari sini guru mengambil 

alih secara klasikal bahwa peran tutor sebaya dalam 

kelompok hanya sebagai fasilitator, mediator dan 

motivator agar proses kerja kelompok dapat 

berjalan aktif dan efektif. Dan diperoleh data untuk 

indikator verbal ketrampilan berkomunikasi 

sebagai berikut: melakukan diskusi 82%, mem-

presentasikan hasil diskusi 73%, menyampaikan 

pendapat 72%, menjawab pertanyaan 80%, 

menuliskan laporan80 %. Sedangkan untuk 

indikator non verbal hasilnya sebagai berikut: 

melihat lawan bicara 83%, suara terdengar jelas 

85%, ekspresi wajah yang ramah 83  %, kesesuaian 

gerak tangan dengan    ucapan 82%. 

Sementara hasil data pelaksanaan tugas tutor 

sebaya adalah sebagai berikut: memberi tutorial 

pada anggota 90%, mengkoordinir diskusi 95%, 

mediator kelompok-guru 95%, melaporkan 

perkembangan akademis anggota kelompok 80%. 

Rerata hasil belajar siswa pada siklus II 

adalah 80, dengan persentase ketuntasan KKM 82% 

(18 dari 22 siswa).  

Peningkatan ketrampilan siswa 

berkomunikasi  selama penerapan pembelajaran 

dengan tutorial sebaya pada siklus 1 (pertemuan 1 

dan 2) dan siklus 2 (pertemuan 3 dan 4) ditunjukkan 

oleh grafik berikut. 
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Gambar 1: Ketrampilan Berkomunikasi Siswa 

Peran tutor sebaya selama pembelajaran 

mengalami peningkatan pada semua aspek (A: 

pemberian tutor kepada anggota, B: koordinasi 

proses diskusi, C: mediasi kelompok dengan guru, 

D: pelaporan perkembangan akademis kelompok) 

dari siklus 1 menuju siklus 2, seperti ditunjukkan 

oleh gambar berikut. 

 
Gambar 2: Peran Tutor Sebaya pada Siklus 1  

     dan 2 

Hasil pekerjaan LK (lembar kerja) siswa 

pada saat mereka melakukan percobaan 

menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata 

dari siklus 1 yaitu 72 pada LK1 dan 75 pada LK2 

menjadi 80 pada LK3 (siklus2). Demikian pula 

adanya peningkatan ketuntasan siswa dalam 

merespon tugas-tugas yang ada dalam LK dari 68% 

pada siklus1 menjadi 91% pada siklus2. 

Peningkatan nilai rata-rata ini adalah imbas secara 

tidak langsung dari kualitas komunikasi siswa 

dalam kelompok yang semakin baik dan sekaligus 

peran tutor sebaya dalam kelompok berjalan dengan 

semakin baik.  

Hasil analisis respon siswa terhadap angket 

pada akhir siklus terhadap penerapan metode 

pembelajaran Tutor Sebaya menunjukkan bahwa 

59% siswa menyatakan sangat setuju, 27% siswa 

menyatakan setuju, dan  14 % siswa ragu-ragu.  

Dengan demikian penerapan pembelajaran Metode 

Tutor Sebaya dapat diterapkan  pada pelajaran IPA 

kelas 8B khususnya KD 3.1 dan 4.1 dengan hasil 

yang baik. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Ketrampilan  berkomunikasi siswa kelas 8B 

SMP Negeri 2 Tutur mengalami peningkatan 

selama penerapan Metode Tutor Sebaya dalam 

pembelajaran IPA. Siswa semakin terampil untuk 

berbicara, terampil untuk bertanya, mengemukakan 

pendapat dan gagasan di dalam kelas, melibatkan 

diri secara aktif, serta memperkaya diri dengan ide-

ide. 

Hasil belajar siswa kelas 8B SMP Negeri 2 

Tutur mengalami peningkatan selama penerapan 

Metode Tutor Sebaya dalam pembelajaran IPA. 

Siswa yang memiliki ketrampilan yang baik dalam 

berkomunikasi cenderung memiliki hasil belajar 

yang baik pula. 

Saran  

Kami mengucapkan terimakasih kepada 

Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas 

Negeri Malang yang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di MGMP IPA 

Kabupaten Pasuruan sehingga kami dapat 

melaksanakan PTK dan menyelesaikan penulisan 

artikel dalam kegiatan seminar nasional ini. 

Hasil PTK ini semoga menjadi inspirasi dan 

motivasi kepada peneliti dan sejawat guru untuk 

mengimplementasikan inovasi pembelajaran guna 

memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di kelas 

dan sekolah kita masing-masing. 
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Abstrak 

 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas berupa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD di kelas VIII-G SMPN 1 Sukorejo  Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa. Penelitian tindakan ini didasarkan pada hasil refleksi pembelajaran yang 

dilakukan secara kolaboratif oleh peneliti, dimana ditemukan bahwa keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran masih sangat rendah. Hanya beberapa siswa yang terlibat aktif 

melaksanakan kegiatan belajar yang ditugaskan oleh guru. Hasil belajar siswa masih sangat 

rendah, terutama para siswa yang kurang terlibat aktif selama pembelajaran. Sehingga harus 

ada upaya serius untuk memperbaiki hasil belajar siswa dengan melibatkan mereka secara 

aktif dalam pembelajaran. Hasil refleksi merekomendasikan kepada guru untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas berupa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD, agar siswa 

termotivasi untuk belajar dari sejawatnya dalam satu kelompok dan terlatih untuk proaktif 

mengambil peran serta tanggungjawab dalam penyelesaian tugas. Penelitian dilakukan dalam 

dua siklus, dimana kegiatan pada setiap siklus meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA selama siklus pertama dan siklus kedua mengalami 

peningkatan secara signifikan.  

 

Kata kunci:   pembelajaran kooperatif tipe STAD, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum dalam sistem pendidikan 

bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan 

perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti 

perubahan dan tantangan zaman. Perubahan 

kurikulum dipandang perlu karena didasarkan atas 

beberapa hasil survei yang mengungkapkan bahwa 

posisi peserta didik Indonesia masih berkategori 

rendah dalam hal kemampuan menyelesaikan soal-

soal penalaran. Disisi lain juga ditemukan adanya 

beberapa kelemahan pada kurikulum sebelumnya 

(KTSP 2006) di antaranya isi dan pesan masih 

terlalu padat, belum mengembangkan kompetensi 

secara utuh (lebih didominasi oleh aspek 

pengetahuan), belum tanggap terhadap perubahan 

baik lokal maupun global (Mulyasa, 2013). 

 Kompetensi yang diperlukan di masa depan 

mencakup kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berpikir jernih dan kritis, kemampuan 

mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, 

kemampuan menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab, kemampuan mencoba mengerti 

dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, 

memiliki minat yang luas dalam kehidupan, 

memiliki kesiapan kerja, memiliki kecerdasan sesuai 

bakat dan minatnya dan bertanggungjawab terhadap 

lingkungan. Melalui pengembangan Kurikulum 

Nasional diharapkan akan mampu menghasilkan 

insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

efektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan yang terintegrasi (Chotimah, 2014).  

Metode pembelajaran sangat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa yang nantinya akan berpengaruh 

pada hasil belajar yang didapat oleh siswa. Oleh karena 

itu suasana belajar yang menyenangkan akan 

mendukung siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang 

dapat mendukung aktifitas belajar siswa adalah metode 

pembelajaran kooperatif. 

Selain itu menurut Slavin (2008) 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana 

siswa belajar bersama, saling menyumbang pikiran dan 

bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar 

secara individu maupun kelompok. 

Sesuai definisi–definisi di atas  dapat kita 

diskusikan pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok kecil 

yang siswanya bekerja secara bersama-sama untuk 

memaksimalkan belajar mereka, siswa dituntut untuk 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap 

individu dan kelompoknya. Di dalam pembelajaran 

kooperatif guru hanya sebagai fasilitator dan guru 

bukan lagi satu-satunya sebagai sumber informasi bagi 

siswa. 

Belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

membantu peserta didik dalam memahami 

pengetahuan, membangun perdebatan, dan saling 

mengajar (Wilson, et al, 1996). Dengan kata lain, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam 
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kelompok kecil bekerjasama untuk memaksimalkan 

penguasaan materi yang sedang dipelajari. Dalam 

pembelajaran tersebut terjadi proses saling 

membantu di antara anggota kelompok agar semua 

anggota kelompok menguasai materi yang sedang 

dipelajari. Dengan kata lain mereka lebih senang 

belajar kelompok daripada sendirian, karena mereka 

memiliki dorongan emosional dan intelektual yang 

memungkinkan mereka melampaui tingkat 

pengetahuan dan keterampilan (Silberman, 1996). 

Student Teams Achievement Division (STAD) 

merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam 

pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik 

untuk guru yang baru mulai menggunakan 

pendekatan kooperatif dalam kelas, STAD juga 

merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif 

yang efektif. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

terdiri lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, 

belajar kelompok, kuis, skor pengembangan dan 

penghargaan kelompok. Selain itu STAD juga terdiri 

dari siklus kegiatan pengajaran yang teratur. Lima 

komponen utama pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yaitu: 1) Penyajian kelas, 2) Belajar 

kelompok, 3) Kuis. Skor Perkembangan, 4) 

Penghargaan kelompok. 

Berpikir merupakan suatu proses, termasuk 

memanipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif 

(Solso, 2005). Ennis (1985) menyatakan berpikir 

kritis merupakan berpikir logis dan reflektif yang 

difokuskan pada keputusan tentang apa yang harus 

dicapai atau apa yang harus dilakukan seseorang. 

Perbedaan-perbedaan itu terletak pada penekanan-

penekanan yang disesuaikan dengan bidang kajian 

yang diteliti. 

Kemampuan berpikir tidak berkembang 

dengan sendirinya sejalan dengan pertambahan usia 

seseorang. Kemampuan berpikir ini akan 

berkembang dengan baik apabila memang sengaja 

dikembangkan. Kegiatan pembelajaran yang 

direncanakan dan dilaksanakan dengan baik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir merupakan 

faktor yang sangat penting. Penggunaan pendekatan, 

strategi, motode, serta teknik pembelajaran yang 

tepat dan memang disengaja untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir peserta didik merupakan 

tindakan yang dapat melatih kemampuan berpikir 

peserta didik. Hasil penelitian Corebima (2002), 

misalnya yang menerapkan “Pemberdayaan Berpikir 

Melalui Pertanyaan  (PBMP)” atau Trautman, et al. 

(2000) yang memilih menggunakan pendekatan 

inkuiri, keduanya menunjukkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. 

Tahapan penelitian meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari 

siklus 1 dan siklus 2, masing-masing siklus terdiri 

dari 3 pertemuan. Sebagai subyek penelitian pada 

Siklus 1 yaitu tentang sistem reproduksi dan pada 

siklus 2 tentang sistem koordinasi. Sampel penelitian 

adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 1 Sukorejo 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan bantuan teman-teman 

observer dari Pascasarjana Universitas Negeri 

Malang pada kegiatan Lesson Study diketahui 

bahwa rerata persentase ketercapaian pelaksanaan 

pembelajaran melalui lembar observasi sebesar 

75,05%. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan 

tahap-tahap pembelajaran dengan menerapkan 

langkah pembelajaran dengan model STAD yang 

direncanakan di dalam skenario pembelajaran belum 

dapat dilaksanakan dengan maksimal karena 

pendidik masih memperoleh kategori baik dari 

seluruh aspek yang dilaksanakan. 

Dari hasil refleksi diperoleh banyak sekali 

masukan di antaranya: peserta didik belum terbiasa 

berdiskusi dengan temannya, ini terlihat dari masih 

aktifnya peserta didik bekerja secara mandiri dalam 

kelompok dan tidak memanfaatkan kelompok untuk 

bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan 

yang telah dibagikan oleh guru dalam lembar kerja, 

guru model kurang memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya karena pertanyaan dalam lembar kerja 

masih tergolong C2-C3 belum mengembangkan 

kemampuan untuk mengasah kemampuan berpikir 

kritisnya, guru belum mengajarkan pada peserta 

didik bagaimana berpikir, yakni menggunakan fakta 

dan konsep yang diketahuinya untuk membangun 

ide-ide baru. Berdasarkan hasil rekap nilai kuis di 

awal pembelajaran dan diakhir pembelajaran 

memang sudah tampak bagaimana peserta didik  

telah benar-benar belajar konsep yang di sampaikan 

guru. Hal ini terlihat dari rekap nilai hasil kuis 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran 

terjadi peningkatan yang baik meskipun belum dapat 

dikategorikan sangat baik. Pada tahap pertama nilai 

kuis sebelum pembelajaran diperoleh rerata sebesar 

45.5% dan sesudah mengikuti pembelajaran 

mengalami peningkatan sebesar 31,5% sehingga 

menjadi 77%. 

Dari hasil angket yang diberikan kepada 

peserta didik setelah proses pembelajaran rerata nilai 

secara klasikal yang diperoleh sebesar 4,62 termasuk 

pada kriteria baik. Hal ini berarti bahwa peserta 

didik mempunyai respons yang positif jika 

pembelajaran dilaksanakan dengan model STAD.  

 

PENUTUP 

Mengikuti suatu perubahan tidak selalu 

menimbulkan banyak efek negatifnya dibanding 

efek positifnya. Perubahan merupakan transformasi 

dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang 

diharapkan di masa yang akan datang, tentunya 

suatu keadaan yang lebih baik. Perubahan 

Kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi 
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diharapkan dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia 

pendidikan dewasa ini, terutama dalam memasuki 

era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam 

tantangan, sehingga perlu diimplementasikan secara 

menyeluruh. Jangan menunggu orang lain untuk 

berubah, mulailah dari diri kita sendiri, lakukan 

implementasi dengan berbagai model-model 

pembelajaran melalui kegiatan lesson study, baik 

Lesson study berbasis sekolah ataupun lesson study 

berbasis MGMP, karena dengan  lesson study kita 

bisa belajar menjadi guru yang lebih professional. 
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Abstrak 

 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas berupa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS di kelas IX-C SMPN 2 Sukorejo  untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

IPA siswa. Penelitian tindakan ini didasarkan pada hasil refleksi pembelajaran dimana 

aktivitas belajar siswa dan keterlibatannya dalam proses pembelajaran masih rendah. Hanya 

beberapa siswa yang terlibat aktif melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh guru. 

Aktivitas belajar dalam kelompok hanya dilakukan oleh satu atau dua orang siswa dari empat 

sampai lima anggota kelompok yang ada. Hasil belajar siswa juga masih rendah, terutama 

para siswa yang kurang terlibat aktif selama pembelajaran. Penelitian dilakukan dalam dua 

siklus, dimana kegiatan pada setiap siklus meliputi: perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA selama siklus pertama dan siklus kedua mengalami 

peningkatan secara signifikan, pada semua tahapan pembelajaran TPS. Hasil belajar siswa 

juga mengalami peningkatan, dimana hampir sebagian besar siswa telah berhasil melampaui 

skor ketuntasan minimal. 

 

Kata kunci:   pembelajaran kooperatif tipe TPS, aktivitas belajar, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN  

Aktivitas belajar dan keterlibatan siswa kelas 

IX-C SMPN 2 Sukorejo dalam proses pembelajaran 

masih rendah. Hanya beberapa siswa yang terlibat 

aktif melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh 

guru. Aktivitas  belajar dalam kelompok  hanya 

dilakukan oleh satu atau dua orang siswa dari empat 

atau lima anggota kelompok yang ada. Hasil belajar 

siswa juga masih rendah, terutama hasil belajarbpara 

siswa yang kurang terlibat aktif selama 

pembelajaran. Indikasinya sebagai berikut : 1) siswa 

merasa enggan untuk memperhatikan penjelasan 

guru 2) siswa enggan untuk bertanya dan menjawab, 

3) siswa pasif dalam berdiskusi, 4) sebagian besar 

siswa pasif dalam mengerjakan LKS, 5) siswa 

cenderung melakukan kegiatan lain, 6) siswa kurang 

antosias dalam belajar. Penyebab permasalahan di 

atas diantaranya adalah sebagai berikut: 1) media 

yang digunakan kurang kontekstual, kurang tepat 

dan kurang menarik, 2) metode mengajar lebih 

cenderung menggunakan metode teacher centered. 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dari isi pembelajaran. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman. 

Penggunaan media pembelajaran yang 

efektif, menarik dan menyenangkan untuk 

pembelajaran di sekolah masih minim, kebanyakkan 

pembelajaran di kelas masih menggunakan media 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah tersedia dari 

penerbit kontennya kurang memadai kebutuhan 

dalam melatih, memahami konsep, memotivasi dan 

mengaktifkan kegiatan siswa. Hal ini akan 

memberikan efek yang kurang baik terhadap 

aktivitas dan pemahaman siswa sehingga akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah.  

Think Pair  Share (TPS) merupakan salah 

satu tipe pembelajaran cooperative yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk dari 

Universitas Mayland tahun 1985, sebagai salah satu 

kegiatan Cooperative Learning. Think pair Share 

memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. 

Keunggulan paembelajaran ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa.  

Berdasarkan permasalahan di atas secara 

kolaboratif peneliti tergerak untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IX-C SMP Negeri 2 Sukorejo 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatip Tipe TPS Berbantuan Media Kode 

Genotif”. 

Alasan penggunaan model pembelajaran 

kooeratif tipe TPS antara lain adalah sebagai berikut 

:1) siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak 

untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

2) siswa memiliki waktu yang lebih banyak untuk 
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mengerjakan tugasnya dan saling mendengarkan 

satu sama lain, 3) siswa memiliki waktu yang lebih 

untuk berlatih menjelaskan. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX-C 

SMPN 2 Sukorejo semester ganjil tahun pelajaran 

2015/2016. Jumlah siswa di kelas tersebut adalah 38 

orang yang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 18  

siswa perempuan.  Penelitian tindakan dilaksanakan 

dalam dua siklus dengan menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dengan bantuan media Kode 

Genotip. Setiap siklus  terdiri dari empat tahapan 

yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 

3)observasi, dan 4) refleksi. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi guna 

mengukur keterlaksanaan penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dan aktivitas belajar siswa.  

Selain itu juga dilengkapi dengan lembar catatan 

lapangan. Hasil belajar siswa diukur dengan 

penilaian autentik selama pembelajaran berlangsung 

maupun dengan tes pada akhir setiap siklus. 

Pada akhir siklus I, peneli melakukan refleksi 

tentang hasil pelaksanan pembelajaran untuk 

membahas kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

tindakan terkait dengan hasil pembelajaran dan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan 

berikutnya (siklus II) 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

antara lain: 1) data aktivitas belajar siswa; 2) data 

hasil belajar kognitif siswa; 4) data situasi 

pembelajaran. Adapun instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data tersebut tertuang dalam 

tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Instrumen Pengumpulan Data 
NO DATA INSTRUMEN 

1. Aktivitas Belajar Lembar Observasi 

2. Hasil belajar Tugas dan Tes tertulis 

3. Keterlaksanaan 

TPS 

Lembar catatan lapangan 

 

Teknik analisis data  dilakukan dengan teknik 

analisis data kualitatif .Data kualitatif yang 

terkumpul dari penelitian ini berasal dari hasil 

observasi aktivitas belajar dan lembar catatan 

lapangan. Analisis data kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data hasil belajar siswa yang telah 

ditentukan dengan ketuntasan belajar secara 

individual adalah >75 , dan secara klasikal dianggap 

tuntas apabila daya serap minimal mencapai >85 % 

dari jumlah siswa yang mencapai daya serap 

minimal >75 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Pembelajaran Siklus I 

Siklus I dilaksanakan di kelas IXC  pada hari 

Sabtu  tanggal 14 Nopember 2015 dan berlangsung 

empat tahap  antara lain : 1) Apersepsi 2) Tahap 

Think 3) tahap Pair, 4) tahap Share . Pada tahap 

apersepsi guru menyajikan informasi terkait materi 

yang dipelajari secara klasikal dan menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran model TPS (think, 

pair, share)    

Pelaksanaan pembelajaran  diawali dengan 

Guru memberikan Apersepsi dengan membawa 

bunga mawar berwarna merah dan putih, Perhatian 

siswa banyak yang tertuju pada media tersebut dan 

hampir separuh jumlah siswa yang bertanya 

kegunaan dari bahan tersebut, dengan penjelasan 

guru akhirnya siswa dapat memusatkan perhatian ke 

media , guru memulai pembelajaran memberikan 

pancingan tanya  jawab dengan pertanyaan sebagai 

berikut” berdasarkan pengamatan kalian sebutkan 

ciri-ciri yang tampak dari bunga ini?” Semua siswa 

dapat menjawab dengan benar yaitu warna bunga 

merah,putih, tangkai berduri , bunga membulat 

dilanjutkan pertanyaan “apakah fenotip dari bunga 

mawar ini ?hanya ada dua siswa(Nuradinda dan 

Ansori) yang mampu menjawab dengan benar 

bahwa fenotip pada bunga mawar adalah untuk sifat 

warna adalah  merah, putih dan untuk bentuk adalah 

bulat dilanjutkan guru mncoba memberikan konflik 

pengetahuan dengan memberikan pertanyaan 

“apakah warna bunga ini juga memiliki sifat yang 

tak tampak ? siswa terdiam dan berpikir ada yang 

menjawab “Ya miliki” (Marina, kholidatul, Achmad 

Tsabitul dan Syahrul) , Dilanjutkan guru 

memberikan pertanyaan “sebutkan contoh sifat pada 

mawar yang tak tampak? Tidak ada satupun siswa 

yang menjawab akhirnya dengan guru memberikan 

bantuan dengan penjelasan bahwa setiap sifat yang 

tampak (merah, putih, bulat,berdiri) di dalamnya 

dikendalikan oleh oleh sifat-sifat yang 

tampak(susunan gen) yang disebut dengan 

genotip.Guru menjelaskan langkah-langkah kerja 

model pembelajaran TPS dan membagi kelompok 

(tahap think anggota 2 orang, tahap pair anggota 4 

orang, dan tahap share mempresentasikan hasil 

secara klasikal. 

Tahap Think, dalam tahap ini siswa diminta 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan LK(lembar 

kerja) dengan satu bangku (2 orang). Siswa 

mengerjakan tugas membuat persilangan dengan 

satu sifat beda (monohibrida) mulai menentukan P = 

parental, Gamet (G) dan FI = Filial 

pertama/keturunan pertama dengan munggunakan 

media kode genotip yang telah dibawa. Suasana 

pembelajaran tampak” gaduh”karena muncul 

berbagai pertanyaan tentang bagaimana cara 

memasang media.Guru tidak langsung memberikan 

jawaban, tetapi meminta untuk mendiskusikan 

dengan teman sebangku. Akhirnya ada 3 pasang 

kelompok anggota yang berhasil membuat 

persilangan sampai dengan FI 

Tahap Pair (berpikir berpasangan , 2 pasang 

anggota) Dalam tahap ini siswa diminta bergabung 

dengan 2 pasangan kelompok sehingga anggota 

menjadi 4 orang siswa, satu kelompok diminta 

menyelasikan proses persilangan monohibrid sesuai 

dengan petunjuk yang ada di lembar kerja, mulai 

menentukan P2 (orang tua Kedua) sampai 

ditemukan F2 (keturunan ke 2). Suasana 
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pembelajaran tampak aktif dan semua siswa tampak 

antosias untuk memasang media kode genotip, ada 

banyak pertanyaan muncul dari beberapa kelompok 

terutama kelompok 5, mereka kesulitan menentukan 

gamet ke 2, dan pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 

yang kesulitan memasang gamet pada kotak 

persilangan di meja papan persilangan, terjadi saling 

interaksi antara siswa dengan siswa sesame 

kelompok dan antara siswa dengan guru.Kegiatan 

dilanjutkan sampai dengan mengkaji hasil 

persilangan dari F2 yaitu 1. Menentukan 

perbandingan fenotip dan perbandingan genotip, 2. 

Menentukan presentase perbandingan fenotip dan 

genotip. 

     Tahap sharing. Pada tahap ini ada 

beberapa perwakilan kelompok yang maju untuk 

mempresentasikan hasil persilangannya ke  depan 

dan kelompok yang memiliki hasil yang berbeda 

yang menanggapi , muncul pertanyaan pada saat 

presentasi dari kelompok 7. Alifandi kelompok 7 

menyangkal bahwa hasil dari kelompoknya berbeda 

perbandingan fenotip tidak 3 : 1 tetapi 1 : 2 :1, 

dengan memperlihatkan hasilnya dan menjelaskan 

cara menghitungnya akhirnya kelompok 7 mengerti 

letak kesalahannya.Kemudian pembelajaran diakhiri 

dengan membuat kesimpulan oleh siswa dipandu 

oleh guru dan dilanjutkan dengan post tes akhir 

untuk mengetahui tingkat hasil belajar pada siklus 1. 

2. Paparan data hasil Observasi siklus 1 

        Selama pembelajaran siklus 1 ada  tiga  

orang observer yang mengamati aktivitas belajar dan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar 

observasi.  

 Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Aktivitas Belajar   

    Siklus I 
Aspek  Aktivitas Belajar Skor (%) 

Interaksi Tatap muka 75,33 

Saling ketergantungan Positip 66 

Akuntanbilitas Individu 67,25 

Ketrampilan antar personal 65,50 

Usaha 68,22 

 

Hasil observasi pada siklus I menunjukkan 

bahwa aktivitas belajar siswa tertinggi adalah aspek 

aktivitas interaksi tatap muka dengan persentase 

sebesar 75,33 %, selanjutnya aspek usaha dengan 

presentase 68,22  aspek akuntanbilitas dengan 

presentase 67,25 % dan aspek saling ketergantungan 

positip sebesar 66 %. Secara keseluruhan persentase 

aktivitas belajar siswa dan taraf  keberhasilan pada 

siklus I adalah  68,48 % dengan kategori Cukup. 

Rendahnya aktivitas belajar pada siklus I disebabkan 

oleh siswa masih belum terbiasa dengan model 

pembelajaran TPS , belum terbiasa menggunakan 

media pembelajaran Kode Genotip,belum terbiasa 

dan rasa percaya diri belum terbangun  untuk 

memprentasikan hasil diskusi di depan kelas dan 

kebanyakan masih binggung dengan penggunaan 

media baru.Selama ini siswa lebih banyak sebagai 

pendengar hanya siswa tertentu yang terbiasa 

presentasi, dan aktif menyelesaikan tugas. LKS yang 

dikerjakan sebelumnya hanya LKS dari penerbit 

yang terkadang tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada, yang di dalamnya juga belum  

tersedia  media pembelajaran yang kontekstual 

untuk dapat mempermudah siswa dalam memahami 

suatu konsep. 

Tabel 3.2 Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus I 
Kategori Persentase 

Tuntas Belajar 73.68 

BelumTuntas Belajar 26,32 

Rata-RataNilai Klasikal 75,37 

 

Hasil belajar  diketahui bahwa rata-rata nilai 

hasil ulangan akhir siklus I sebesar 75,37  dan 

menunjukkan siwa yang tuntas belajar  sebesar 73,68 

% dan yang tidak tuntas belajar sebasar 26,32 %. 

Dari data hasil belajar menunjukkan bahwa pada 

siklus I siswa kelas IX C belum tuntas belajar. 

Beberapa hal yang menyebabkan belum tuntas 

belajar adalah sebagian besar siswa belum 

bradaptasi dengan model pembelajaran TPS, siswa 

kurang aktif dalam berdiskusi dan siswa kurang 

memperhatikan ketika teman sekelompok 

mengerjakan dan menjawab pertanyaan di LK dan 

tugas kelompok. 

Berdasarkan haasil catatan lapangan pada 

siklus I diketahui bahwa siswa yang tidak hadir 

sebanyak 2 orang yaitu Santo Tirto (Alpa), dan 

M.Sugiono (ijin). Situasi pembelajaran cukup 

tenang, dan sedikit ada kegaduhan saat memasang 

media Kode Genotip di meja,masih ada siswa yang 

hanya melihat temannya yang bekerja dikarenakan 

tidak diberi kesempatan oleh anggotanya  dan belum 

mengerti cara penggunaan media, ada siswa yang 

keluar meminjam buku paket, saat presentasi kelas 

kurang hidup, hal ini disebabkan presentator suara 

kurang keras ,kurang ekspresif ,malu-malu dan tidak 

bisa  membangkitkan motivasi peserta 

diskusi.Namun pada kegiatan penutup ketika 

penarikan kesimpulan dan penguatan konsep siswa 

cukup antusias dan ada yang mengajukkan 

pertanyaan seperti : Nur Adinda, Niken dan Ansori 

Akbar  sedangkan siswa yang masih tetap  pasif 

antara lain : Novi Suryanto, Hartono, shelly dan M 

Arifin. 

3. Proses Pembelajaran Siklus II 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu tanggal  18 November 2015. Perlu diketahui 

bahwa penulis tidak menggambarkan proses 

pembelajaran secara detail pada siklus II, karena 

langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, yang 

tampak berbeda hanya pada sub materi yaitu 

“persilangan Dihibrida” Sifat yang disilangkan 2 

sifat yaitu” bentuk dan warna biji” semua kelompok 

menyilangkan sifat yang sama dan suasana 

pembelajaran pada tahap Pair sangat berbeda 

suasana kelas dalam setiap kelompok tampak sangat 

antosias dalam memasangkan media dan timbul 

berbagai pertanyaan dengan sesama anggota 

kelompok, semua siswa terlihat aktif dan semangat. 

4. Hasil Observasi siklus II   

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II 

diketahui bahwa aktivitas belajar yang memiliki 
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persentase tertinggi adalah aspek aktivitas interaksi 

tatap muka sebesar 81,33 % selanjutnya aspek 

ketrampilan antar personal 80,1% kemudian aspek 

usaha 79,22 % saling ketergantungan positip sebesar 

78,50 % dan aspek akuntanbilitas sebesar 74,33 % 

secara keseluruhan persentase aktivitas belajar siswa 

dan taraf keberhasilan pada siklus II adalah sebesar 

78,6 % dengan kategori keberhasilan baik.  

Tabel 3.4 Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus II 
Ketuntasan Belajar Persentase 

Tuntas Belajar 84,21% 

Belum Tuntas Belajar 15.78 % 

Rata-Rata Nilai klasikal 78,39 

 

Berdasarkan data Tabel 3.4 diatas dapat 

diketahui bahwa  hasil belajar pada siklus II  rata-

rata nilai ulangan sebesar 78.39 % sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebesar 84.21 % dan yang tidak 

tuntas sebesar 15.78 %. Berdasarkan analisis data 

diketahui bahwa telah terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan ketuntasan 

belajar siswa yang meningkat dari 73,68 % pada 

siklus I menjadi 84,21 % pada siklus II. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa di kelas IXC  sudah 

tuntas belajar secara klasikal dianggap tuntas apabila 

daya serap minimal mencapai >85 % dari jumlah 

siswa yang mencapai daya serap minimal >75 Hasil 

belajar siswa meningkat pada  siklus II  

dibandingkan dengan siklus  I, hal ini terjadi karena 

mereka telah beradaptasi pada model pembelajaran 

TPS  dan Penggunaan media Kode Genotip, mereka 

lebih bertanggung jawab terhadap proses 

pembelajaran, hal ini senada dengan pendapat lain 

yang mengatakan bahwa pengkontruksian 

pengetahuan bersama-sama melalui diskusi secara 

kelompok memungkinkan siswa dapat 

mengungkapkan gagasannya lebih leluasa, kegiatan 

yang dilakukan bersama dapat membangun 

pengertian yang lebih baik (Von Glasersfeld dalam 

setiawan.2005). 

Berdasarkan haasil catatan lapangan pada 

siklus II diketahui bahwa siswa yang tidak hadir 

sebanyak 1 orang yaitu M. Arifin (sakit). Situasi 

pembelajaran cukup interaktif  dan konduksif, tidak 

ada kegaduhan saat memasang media Kode  Genotip 

di meja persilangan hal ini disebabkan karena sudah 

paham dan mengerti tidak  ada siswa yang hanya 

melihat temannya yang bekerja dikarenakan sudah 

ada pembagian tugas dari ketua kelompok tidak ada 

siswa yang keluar meminjam buku paket karena 

semua sudah siap membawa buku paket, saat 

presentasi kelas cukup hidup dan interaktif, hal ini 

disebabkan presentator suara lantang  , ekspresif 

,tidak malu-malu, percaya diri hal ini disebabkan 

presentator lebih menguasai konsep dan cara 

penggunaan media yang benar tentang materi 

penurunan sifat  sehingga bisa  membangkitkan 

motivasi peserta diskusi.Penarikan kesimpulan 

dilakukan oleh Marina dan Nur Adinda .dilanjutkan 

penguatan oleh guru. 

Adanya penurunan siswa yang tidak hadir 

dari 2 orang menjadi satu orang dan siswa yang tidak 

aktif dari 5 orang menjadi 2 orang dan suasana 

pembelajaran sangat antosias, menantang dan 

menyenangkan. Menurut Isjoni (2009) pembelajaran 

kooperatif merupakan cara belajar bersama-sama, 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya 

dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang  

dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya. Adanya kerja sama 

secara kooperatif ini mendorong siswa untuk lebih 

aktif dan termotivasi  dalam kegiatan pembelajaran 

dan ditunjang dengan adanya reward kepada 

kelompok dan individu yang terbaik di akhir 

pembelajaran.  

5. Refleksi 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

perbaikan oleh guru pada siklus I yaitu : lebih 

memotivasi siswa tentang pentingnya kerja sama  

antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan 

kelompok, meningkatkan pengelolaan kelas 

sehingga suasana kelas menjadi konduksif, 

Membubuhkan kode genotip sebelum digynakan, 

warna kertas harus ada perbedaan yang mencolok 

antara yang dominan dan resesif sehingga lebih 

mudah dipahami siswa.Berdasarkan data aktivitas 

siswa, hasil belajar dan catatan lapangan pada siklus 

II dapat disimpulkan bahwa pada siklus II sudah 

lebih baik dari pada siklus I.   Berdasarkan hasil 

observasi dan catatan lapangan siklus I diketahui 

bahwa hambatan yang masih ditemui oleh guru 

adalah masih ada beberapa siswa yang malas tidak  

ikut mengerjakan LKS dan tugas dalam proses 

pembelajaran. Hambatan tersebut pada siklus II 

sudah dapat berkurang, hal ini disebabkan guru 

bekerja sama dengan guru BK (Fitriyatus Sa’diyah ) 

dan wali kelas serta  melakukan pendekatan secara 

personal kepada siswa yang selalu pasif dan 

membuat gaduh. 

Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa 

meningkat dari 68,48% menjadi 78,66% pada siklus 

II dan hasil belajar yang telah diperoleh siswa kelas 

IX C SMPN 2 Sukorejo sudah tuntas karena telah 

mencapai standar minimal ketuntasan belajar secara 

klasikal yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yaitu 

> 85 % siswa mencapai daya serap >75, hal ini 

ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa yang 

mengalami peningkatan 73,68 % pada siklus I dan 

menjadi 84,21 % pada siklus II dengan standar 

ketuntasan belajar minimal di SMPN 2 sukorejo 

>75.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa semakin meningkat pada siklus II. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Aktivitas belajar IPA siswa kelas IXC di SMP 

Negeri 2 Sukorejo selama penerapan 

pembelajaran  TPS berbantuan media Kode 

Genotip  meningkatkan dari 68,48% pada siklus 

I menjadi 78,60% pada siklus II 
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2. Hasil belajar IPA siswa kelas IXC di SMP Negeri 

2 Sukorejo selama penerapan pembelajaran  TPS 

berbantuan media Kode Genotip  meningkatkan 

dari 75,37 pada siklus I menjadi 78.39 Pada 

siklus II . 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan ini 

disarankan agar penerapan model pembelajaran TPS 

dan Media Kode Genotip dapat diterapkan oleh para 

guru lain dalam pembelajaran materi persilangan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran utamanya 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada 

Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas 

Negeri Malang yang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di MGMP IPA 

Kabupaten Pasuruan sehingga kami dapat 

melaksanakan PTK dan menyelesaikan penulisan 

artikel dalam kegiatan seminar nasional ini. 
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PENINGKATAN  MOTIVASI  DAN PRESTASI BELAJAR  SISWA KELAS IX-I  

SMP NEGERI 1 SUKOREJO MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE JIGSAW 
 

Yus Setriarini, Sugiyanto 

SMP Negeri 1 Sukorejo, Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UM 

Email : setriariniyus@yahoo.com, sugiyanto.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas berupa penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe JIGSAW di kelas VII-A SMPN 1 Sukorejo  untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap siklus meliputi kegiatan: 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keterlibatan dan perhatian siswa dalam pembelajaran selama siklus 

pertama mengalami peningkatan secara signifikan, namun kepercayaan diri dan kepuasan 

siswa tidak mengalami peningkatan berarti. Prestasi belajar siswa mengalami peningkatan, 

dimana sebagian besar siswa telah berhasil melampaui skor ketuntasan belajar minimal. Hasil 

refleksi pada akhir siklus pertama merekomendasikan agar selama pembelajaran, setiap siswa 

diberikan kesempatan belajar yang lebih besar serta tagihan yang lebih jelas, utamanya pada 

saat diskusi kelompok ahli. Demikian pula agar setiap siswa menyampaikan hasil 

keahliannya dalam diskusi kelompok asal yang kedua. Motivasi belajar siswa, pada siklus 

kedua, mengalami peningkatan pada semua aspek motivasi belajar: perhatian, keterlibatan, 

kepercayaan diri dan kepuasan. Prestasi belajar siswa juga mengalami peningkatan lebih 

merata. 

 

Kata kunci:   pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW, motivasi belajar, prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi tidak akan lepas 

dari perkembangan dalam bidang IPA. 

Perkembangan dari bidang IPA tidak mungkin 

terjadi bila tidak disertai dengan peningkatan mutu 

pendidikan IPA, sedangkan selama ini pelajaran IPA 

dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini dapat 

dilihat dari Nilai Ujian Nasional IPA yang rata-rata 

masih rendah bila dibandingkan dengan pelajaran 

lainnya. Ini Menunjukkan masih rendahnya mutu 

pelajaran IPA.  

Untuk itu diperlukan suatu upaya dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengajaran salah satunya adalah dengan memilih 

strategi atau cara dalam menyampaikan materi 

pelajaran agar diperoleh peningkatan prestasi belajar 

peserta didik khususnya pelajaran IPA. Misalnya 

dengan membimbing peserta didik untuk bersama-

sama terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan 

mampu membantu peserta didik berkembang sesuai 

dengan taraf intelektualnya akan lebih menguatkan 

pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep 

yang diajarkan. Pemahaman ini memerlukan minat 

dan motivasi. Tanpa adanya minat menandakan 

bahwa peserta didik tidak mempunyai motivasi 

untuk belajar. Untuk itu, guru harus memberikan 

suntikan dalam bentuk motivasi sehingga dengan 

bantuan itu anak didik dapat keluar dari kesulitan 

belajar.  

Agar peserta didik dapat dengan mudah 

menguasai konsep, maka seorang guru harus 

memiliki kemampuan memilih dan menerapkan 

metode mengajar yang sesuai. Di samping itu guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan melibatkan 

peserta didik secara aktif selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dan kemampuan untuk 

menciptakan suasana yang menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran. Dengan demikian guru akan 

mampu mengantarkan peserta didiknya berhasil 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran IPA dengan pendekatan pembejaran 

yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta 

didik dan proses pembelajarannya membangun 

struktur kognitif, psikomotor dan afektif peserta 

didik dapat dilakukan melalui pembelajaran dengan 

pendekatan kelompok model Jigsaw. 

  Jigsaw merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan di 

sekolah.  Model pembelajaran tipe Jigsaw ini 

merupakan salah satu model pembelajaran dimana 

peserta didik sebagai tim ahli dalam kelompok dan 

mempunyai tanggung jawab terhadap kelompoknya.  

Hal ini menunjang interaksi kelompok karena 

mereka berpikir bahwa interaksi ini memberikan 

sumbangan besar pada penyelesaian tugas kelompok 

yang sudah terbagi pada anggota tim ahli. Dengan 

metode ini diharapkan dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan sehingga peserta didik akan 

lebih mudah memahami konsep dan memberikan 

hasil yang memuaskan 

 Pembelajaran kelompok merupakan 

strategi pembelajaran yang sangat efektif dalam 

pelajaran IPA. Beberapa peneliti seperti Johnson dan 

mailto:setriariniyus@yahoo.com
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Johnson (1989) dan Slavin (1995) menemukan 

bahwa pembelajaran kelompok merupakan strategi 

yang efektif dalam praktek pembelajaran dan banyak 

dipakai oleh guru-guru IPA di Amerika Serikat.  

Pembelajaran kelompok menekankan pentingnya 

komunikasi verbal antar peserta didik dalam tim-tim 

kecil. Dalam model pembelajaran tersebut, perserta 

didik diberi kesempatan untuk membicarakan 

pengamatan mereka, ide-ide mereka, dan teori-teori 

mereka dalam rangka mempelajari IPA. Selain itu, 

dalam hal pembelajaran ini diciptakan suasana 

kebersamaan antara peserta didik yang satu dengan 

yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pembelajaran kelompok merupakan 

pembelajaran yang di dalamnya peserta didik 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan 

khusus yang berupa kompetensi atau menyelesaikan 

suatu tugas. Berbagai model pembelajaran 

kelompok telah dikembangkan, diuji di lapangan dan 

dievaluasi. Dalam beberapa model, peserta didik 

bekerja bersama-sama pada suatu tugas, dalam 

beberapa model lainnya, anggota kelompok bekerja 

sendiri-sendiri pada suatu aspek tugas, 

mengumpulkan hasil kerja mereka ketika mereka 

selesai. Pada pembelajaran kelompok komponen-

komponen utama dapat dijelaskan sebagai berikut, 

pertama, pembelajaran kelompok mengajak para 

peserta didik bekerja bersama-sama untuk 

memahami suatu kompetensi, menyelesaikan tugas-

tugas, menyelesaikan masalah, mereview kuis, 

mengerjakan aktivitas laboratorium, dan atau 

melengkapi lembar kerja. Kedua, pengaturan peserta 

didik dalam kelompok kecil yg heterogen, 

menantang peserta didik untuk saling membantu, 

berbagi tugas, mendukung belajar teman lainnya 

dalam kelompok. Ketiga, adanya saling 

ketergantungan positif di antara anggota kelompok. 

Keempat, penumbuhan rasa tanggung jawab untuk 

belajar dan bekerjasama. Terakhir, terjadinya 

pemrosesan kelompok dalam belajar (Zubaidah, 

2006).  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas. Indikator keberhasilan tindakan 

dapat dilihat dari peningkatan motivasi dan 

pemahaman konsep yang ditandai dengan 

bertambahnya motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran dan berkurangnya jumlah peserta 

didik yang mengikuti remedi serta terjadi 

peningkatan pada kemampuan konsep peserta didik 

yang dilihat hari nilai hasil belajarnya. Dalam upaya 

memperoleh data yang akurat serta untuk 

mengetahui peranan Strategi pembelajaran 

kooperatif learning model Jigsaw dalam 

pembelajaran penulis meminta bantuan kepada 

teman sejawat (observer) untuk mengisi lembar 

observasi tentang aktivitas yang dilakukan peserta 

didik secara menyeluruh dalam pembelajaran. 

Observer dapat mengamati aspek-aspek yang sesuai 

dengan yang tertera pada lembar observasi sehingga 

dapat mengukur atau menilai. Dengan observasi ini 

akan dapat diketahui bagaimana sikap dan aktivitas 

peserta didik.  

Data penting yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini disarikan dari beberapa sumber data 

antara lain; 1) catatan lapangan, dan 2) dokumentasi. 

Sedangkan sumber data terfokus kepada perlikaku 

belajar peserta didik kelas IX SMP Negeri 1 

Sukorejo tahun pelajaran 2016-2017 semester 1. 

Peserta didik yang diambil sebagai subyek penelitian 

adalah 1 kelas yang berjumlah 40 peserta didik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam upaya memperoleh data yang akurat 

serta untuk mengetahui peranan  Pembelajaran 

kooperatif model Jigsaw dalam pembelajaran 

penulis meminta bantuan kepada teman sejawat 

(observer) untuk mengisi lembar observasi tentang 

aktivitas yang dilakukan peserta didik secara 

menyeluruh dalam pembelajaran. Observer dapat 

mengamati aspek-aspek yang sesuai dengan yang 

tertera pada lembar observasi sehingga dapat 

mengukur atau menilai. Dengan observasi ini akan 

dapat diketahui bagaimana proses pembelajaran 

berlangsung.  

Keterlaksanaan Pembelajaran IPA Model 

JIGSAW 

Dalam pelaksanaan penerapan pembelaaran 

IPA secara kooperatif model JIGSAW, kondisi kelas 

diupayakan tidak mengalami perubahan, sehingga 

kondisinya mirip dengan sebelum penerapan 

tindakan. Selanjutnya kelas dibagi menjadi 10 

kelompok secara hiterogen. Sehingga secara gender 

setiap kelompok diupayakan ada siswa laki-laki dan 

siswa perempuan. Demikian pula secara intelektual, 

setiap kelompok ada siswa pintar dan ada siswa yang 

kurang pintar. 

Pelaksanaan pembelajaran secara umum 

dimulai dengan apersepsi dan motivasi, dilanjutkan 

dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Pada saat 

itu disampaikan bahwa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, para siswa secara 

berkelompok harus menyelesaikan empat masalah. 

Para siswa diberikan penjelasan tentang alur kerja 

kelompok untuk dapat menyelesaikan 4 masalah 

tersebut.  

Pertama, kerjasama di kelompok asal. Pada 

tahap ini setiap kelompok menunjuk ketua 

kelompoknya. Selanjutnya ketua kelompok 

memimpin diskusi kelompok asal, untuk 

mendistribusikan tugas yang harus diselesaikan oleh 

setiap siswa. Artinya setiap siswa harus mengambil 

peran untuk menjawab satu permasalahan, yaitu 

masalah A, B, C atau D. Setelah setiap siswa 

memperoleh tugasnya masing-masing, ketua 

kelompok menyampaikan motivasi kepada setiap 

anggota untuk berusaha keras menjawab 

permasalahan yang diperolehnya.  

Kedua, diskusi kelompok ahli. Pada tahap ini 

setiap siswa yang mendapatan permasalahan sama 
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berkumpul membentuk kelompok, yang disebut 

dengan kelompok ahli. Sehingga di dalam kelas 

terbentuk empat kelompok ahli, yaitu ahli A, ahli B, 

ahli C dan ahli D. Setiap kelompok ahli menunjuk 

ketua kelompok untuk memimpin diskusi guna 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya 

hingga tuntas. Selama berdiskusi, setiap anggota 

kelompoki ahli mencatat dan memastikan bahwa 

dirinya telah memahami solusi dari masalahnya. 

Pada bagian akhir, setiap anggota kelompok ahli 

berikrar untuk menyampaikan solusi 

permasalahannya dengan baik di kelompok asalnya 

masing-masaing. 

Ketiga, presentasi di kelompok asal. Pada 

tahap ini setiap siswa menyampaikan solusi 

masalahnya yang diperoleh dari kelompok ahli. Pada 

saat seorang siswa menjelaskan solusi masalah 

berdasarkan keahliannya, anggota lainnya 

menyimak dan mengklarifikasi serta mencatatnya. 

Setelah semua anggota menyampaikan solusi 

keahliannya, ketua kelompok memimpin diskusi 

untuk merangkum keempat permasalahan dan 

solusinya. Pada bagian akhir ketua kelompok 

mengajak anggotanya untuk melakukan refleksi 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Pada bagian penutup, guru mengajak siswa 

untuk melakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. Pertemuan pembelajaran diakhiri 

dengan evaluasi, dimana setiap siswa harus 

merespon empat butir pertanyaan uraian yang 

selaras dengan empat butir permasalahan A, B, C, 

dan D, yang telah mereka diskusikan selama 

pembelajaran dengan model JIGSAW. 

Pada siklus 1 pelaksanaan diskusi kelompok 

asal (awal) masih tersendat dengan lemahnya 

semangat siswa untuk proaktif memilih 

permasalahan yang akan dia ambil 

tanggungjawabnya untuk diselesaikan. Ketua 

kelompok masih kurang tegas dalam 

mendistribusikan permasalah. Pada diskusi 

kelompok ahli kegaduhan terjadi dalam memilih 

ketua kelompok karena jumlah angota kelompok 

sangat besar yaitu 10 siswa. Diskusi kelompok ahli 

juga tersendat karena jumlah bahan bacaan yang 

terbatas. Dalam diskusi kelompok asal (akhir), 

presentasi oleh setiap siswa masih kurang fokus.  

Pada siklus 2, sebagai tindaklanjut dari hasil 

refleksi terhadap keterlaksanaan tindakan di siklus 1, 

guru memberikan penegasan terkait tugas dan 

tagihan yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa 

dalam setiap tahapan diskusi kelompok. Selain itu 

pendampingan pada diskusi kelompok ahli 

dilakukan oleh guru dengan memotivasi setiap siswa 

untuk aktif memikirkan solusi. Siswa juga diminta 

untuk memastikan tulisan atau ringkasan solusi yang 

diperolehnya dari diskusi kelompok ahli benar-benar 

merupakan mufakat yang ada. Presentasi dalam 

diskusi kelompok asal (akhir) lebih difoluskan untuk 

menjawab permasalahan yang ada.  

Keterlaksanaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW selama siklus 

2 telah berjalan dengan sangat baik. Hampir seluruh 

siswa terlibat secara aktif di setiap tahapan 

pembelajaran.  

 

Motivasi Belajar Siswa 

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan 

selama pembelajaran, diperoleh bahwa motivasi 

belajar peserta didik yang ditunjukkan oleh aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran model 

JIGSAW mengalami peningkatan. Peserta didik juga 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar peserta didik/antara peserta didik 

dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi 

beraktivitas dari peserta didik dapat dikategorikan  

sangat baik. 

Tabel 1. Motivasi Belajar Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar siswa selama penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW 

ditunjukkan (ditandai) oleh kualitas presentasi hasil 

diskusi kelompok asal (akhir) tentang ringkasan 

solusi empat masalah untuk menggambarkan 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil penilaian 

yang diperoleh  terhadap presentasi kelompok  pada 

siklus 1 dan siklus 2 selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel  

Tabel 2. Nilai Presentasi Kelompok  
Kelompok Siklus 1 Siklus 2 

1 62.25 74.75 

2 53 77 

3 73.5 79 

4 80.25 83.25 

5 53.75 73.75 

6 77.5 79.75 

7 66.75 71 

8 67 77.25 

9 51.5 69.25 

10 72 80 

Rata-rata 65.75 76.5 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa 

meskipun nilai presentasi yang diperoleh tiap 

kelompok belum maksimal tapi terlihat ada 

peningkatan dari siklus 1 yang hanya sebesar 

65,75% menjadi 76,5% siklus berikutnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa peserta didik dalam kelompok 

sudah berusaha sebaik-baiknya agar perolehan nilai 

kelompok menjadi lebih baik dan lebih baik.  

Hasil tes di setiap akhir siklus menunjukkan 

bahwa rata-rata prestasi belajar siswa pada siklus 1 

adalah sebesar 66.63, sedangkan pada siklus  2 

diperoleh rata-rata kelas sebesar 77,77. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa peserta didik sudah berusaha 

Aspek Motivasi Persentase 

Siklus 1 Siklus 2 

Perhatian siswa 85,7 93,5 

Lama konsentrasi 91 97,5 

Usaha/ketekunan  77,7 85,8 

Irama perasaan  85,5 96,5 

Ekstensi penyelesaikan 

tugas  
90 95 

Keaktifan  95 100 
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untuk meningkatkan kemampuannya dalam proses 

pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Motivasi belajar siswa kelas IX SMP 

Negeri 1 Sukorejo tahun pelajaran 2016-2017 

selama penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe JIGSAW mengalami peningkatan. Peningkatan 

meliputi seluruh aspek motivasi belajar, yaitu: 

perhatian, lama konsentrasi, usaha/ketekunan, irama 

perasaan, eksistensi PR, dan keaktifan. 

Prestasi belajar siswa kelas IX SMP Negeri 

1 Sukorejo tahun pelajaran 2016-2017 selama 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

JIGSAW mengalami peningkatan. Peningkatan 

prestasi belajar ditunjukkan oleh kualitas presentasi 

kelompok dan rerata hasil tes di akhir tiap siklus. 

Saran 

Penerapan pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif tipe JIGSAW dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA, di kelas bapak ibu guru. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada 

Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas 

Negeri Malang yang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di MGMP IPA 

Kabupaten Pasuruan sehingga kami dapat 

melaksanakan PTK dan menyelesaikan penulisan 

artikel dalam kegiatan seminar nasional ini. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES IPA SISWA KELAS VII-A SMP 

NEGERI 1 LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Warda Tusholicha, Sugiyanto 

SMP Negeri 1 Lumbang, Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UM 

Email : deaki_dikay@yahoo.co.id, sugiyanto.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Ketrampilan proses  IPA siswa kelas VII-A  SMPN 1 Lumbang  masih rendah.  Siswa masih 

belum terampil untuk merumuskan masalah, berhipotesis, mengontrol variabel, menganalisis 

data dan menyimpulkan. Guru selama ini telah berupaya untuk meningkatkan ketrampilan 

proses siswa dengan cara memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan kegiatan belajar, 

akan tetapi usaha tersebut belum bisa meningkatkan ketrampilan proses siswa secara optimal. 

Hasil refleksi pembelajaran  yang dilakukan oleh peneliti menyarankan agar guru lebih 

banyak melibatkan siswa secara aktif dengan menerapkan model guided discovery. Telah 

dilakukan penelitian tindakan kelas berupa penerapan model pembelajaran guided discovery 

di kelas VII-A SMPN 1 Lumbang  untuk meningkatkan ketrampilan proses IPA siswa. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dimana setiap siklus meliputi kegiatan: perencanaan 

tindakan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketrampilan siswa dalam merumuskan masalah, menganalisis data dan 

menyimpulkan selama pembelajaran pada siklus pertama mengalami peningkatan, namun 

ketrampilan siswa untuk berhipotesis dan mengontrol variabel, tidak mengalami peningkatan 

berarti. Hasil refleksi pada akhir siklus pertama merekomendasikan agar siswa diberi contoh 

hipotesis dan cara mengontrol sebelum siswa melakukannya. Pada siklus kedua hampir 

semua aspek ketrampilan proses IPA siswa mengalami peningkatan, kecuali untuk 

ketrampilan mengontrol variabel.  

 

Kata kunci: model guided discovery, ketrampilan proses IPA 

 

PENDAHULUAN  

Aktivitas belajar dan keterlibatan siswa kelas 

IX-C SMPN 2 Sukorejo dalam proses pembelajaran 

masih rendah. Hanya beberapa siswa yang terlibat 

aktif melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh 

guru. Aktivitas belajar dalam kelompok hanya 

dilakukan oleh satu atau dua orang siswa dari empat 

sampai lima anggota kelompok yang ada. Hasil 

belajar siswa juga masih rendah, terutama para siswa 

yang kurang terlibat aktif selama pembelajaran. 

Indikasi sebagai berikut : 1)siswa merasa 

enggan untuk memperhatikan penjelasan guru 2) 

siswa enggan untuk bertanya dan menjawab, 3) 

siswa pasif dalam berdiskusi, 4) sebagian besar 

siswa pasif dalam mengerjakan LKS, 5) siswa 

cenderung melakukan kegiatan lain, 6) siswa kurang 

antosias dalam belajar. Penyebab permasalahan di 

atas diantaranya adalah sebagai berikut: 1) media 

yang digunakan kurang kontekstual, kurang tepat 

dan kurang menarik, 2)  metode mengajar lebih 

cenderung menggunakan metode teacher centered. 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dari isi pembelajaran. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman. 

Penggunaan media pembelajaran yang 

efektif, menarik dan menyenangkan untuk 

pembelajaran di sekolah masih minim, kebanyakkan 

pembelajaran di kelas masih menggunakan media 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah tersedia dari 

penerbit kontennya kurang memadai kebutuhan 

dalam melatih, memahami konsep, memotivasi dan 

mengaktifkan kegiatan siswa. Hal ini akan 

memberikan efek yang kurang baik terhadap 

aktivitas dan pemahaman siswa sehingga akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah.  

Think Pair  Share (TPS) merupakan salah 

satu tipe pembelajaran cooperative yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk dari 

Universitas Mayland tahun 1985, sebagai salah satu 

kegiatan Cooperative Learning. Think pair Share 

memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk 

bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain. 

mailto:deaki_dikay@yahoo.co.id
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Keunggulan paembelajaran ini adalah optimalisasi 

partisipasi siswa.  

Berdasarkan permasalahan di atas secara 

kolaboratif peneliti tergerak untuk melakukan 

peanelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas IX-C SMP Negeri 2 Sukorejo 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatip Tipe TPS Berbantuan Media Kode 

Genotif”. 

Alasan penggunaan model pembelajaran 

kooeratif tipe TPS antara lain adalah sebagai berikut 

:1) siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak 

untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

2) siswa memiliki waktu yang lebih banyak untuk 

mengerjakan tugasnya dan saling mendengarkan 

satu sama lain, 3) siswa memiliki waktu yang lebih 

untuk berlatih menjelaskan. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 

IXC SMPN 2 Sukorejo semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016. Jumlah siswa di kelas tersebut 

adalah 38 orang yang terdiri dari 20  siswa laki-laki 

dan 18  siswa perempuan.  Penelitian tindakan 

dilaksanakan dalam dua siklus dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan bantuan 

media Kode Genotip. Setiap siklus  terdiri dari empat 

tahapan yaitu:1) perencanaan, 2) pelaksanaan 

tindakan, 3)observasi, dan 4) refleksi. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

guna mengukur keterlaksanaan penerapan pembela-

jaran kooperatif tipe TPS dan  aktivitas belajar siswa. 

Selain itu juga dilengkapi dengan lembar catatan 

lapangan. Hasil belajar siswa diukur dengan 

penilaian autentik selama pembelajaran berlangsung 

maupun dengan tes pada akhir setiap siklus. 

Pada akhir siklus I, peneli melakukan 

refleksi tentang hasil pelaksanan pembelajaran untuk 

membahas kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

tindakan terkait dengan hasil pembelajaran dan 

digunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan 

berikutnya (siklus II). 

Data-data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini antara lain: 1) data aktivitas belajar 

siswa; 2) data hasil belajar kognitif siswa; 4) data 

situasi pembelajaran. Adapun instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tersebut 

tertuang dalam tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Instrumen Pengumpulan Data 

NO DATA INSTRUMEN 

1. Aktivitas Belajar Lembar Observasi 

2. Hasil belajar Tugas dan Tes tertulis 

3. Keterlaksanaan 

TPS 

Lembar catatan 

lapangan 

 

Teknik analisis data  dilakukan dengan teknik 

analisis data kualitatif .Data kualitatif yang 

terkumpul dari penelitian ini berasal dari hasil 

observasi aktivitas belajar dan lembar catatan 

lapangan. Analisis data kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data hasil belajar siswa yang telah 

ditentukan dengan ketuntasan belajar secara 

individual adalah >75 , dan secara klasikal dianggap 

tuntas apabila daya serap minimal mencapai >85 % 

dari jumlah siswa yang mencapai daya serap 

minimal >75 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Pembelajaran Siklus I 

Siklus I dilaksanakan di kelas IXC  pada hari 

Sabtu  tanggal 14 Nopember 2015 dan berlangsung 

empat tahap  antara lain : 1) Apersepsi 2) Tahap 

Think 3) tahap Pair, 4) tahap Share . Pada tahap 

apersepsi guru menyajikan informasi terkait materi 

yang dipelajari secara klasikal dan menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran model TPS (think, 

pair, share)    

Pelaksanaan pembelajaran  diawali dengan 

Guru memberikan Apersepsi dengan membawa 

bunga mawar berwarna merah dan putih, Perhatian 

siswa banyak yang tertuju pada media tersebut dan 

hampir separuh jumlah siswa yang bertanya 

kegunaan dari bahan tersebut, dengan penjelasan 

guru akhirnya siswa dapat memusatkan perhatian ke 

media , guru memulai pembelajaran memberikan 

pancingan tanya  jawab dengan pertanyaan sebagai 

berikut” berdasarkan pengamatan kalian sebutkan 

ciri-ciri yang tampak dari bunga ini?” Semua siswa 

dapat menjawab dengan benar yaitu warna bunga 

merah,putih, tangkai berduri , bunga membulat 

dilanjutkan pertanyaan “apakah fenotip dari bunga 

mawar ini ?hanya ada dua siswa(Nuradinda dan 

Ansori) yang mampu menjawab dengan benar 

bahwa fenotip pada bunga mawar adalah untuk sifat 

warna adalah  merah, putih dan untuk bentuk adalah 

bulat dilanjutkan guru mncoba memberikan konflik 

pengetahuan dengan memberikan pertanyaan 

“apakah warna bunga ini juga memiliki sifat yang 

tak tampak ? siswa terdiam dan berpikir ada yang 

menjawab “Ya miliki” (Marina, kholidatul, Achmad 

Tsabitul dan Syahrul) , Dilanjutkan guru 

memberikan pertanyaan “sebutkan contoh sifat pada 

mawar yang tak tampak? Tidak ada satupun siswa 

yang menjawab akhirnya dengan guru memberikan 

bantuan dengan penjelasan bahwa setiap sifat yang 

tampak (merah, putih, bulat,berdiri) di dalamnya 

dikendalikan oleh oleh sifat-sifat yang 

tampak(susunan gen) yang disebut dengan 

genotip.Guru menjelaskan langkah-langkah kerja 

model pembelajaran TPS dan membagi kelompok 

(tahap think anggota 2 orang, tahap pair anggota 4 
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orang, dan tahap share mempresentasikan hasil 

secara klasikal. 

Tahap Think, dalam tahap ini siswa diminta 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan LK(lembar 

kerja) dengan satu bangku (2 orang). Siswa 

mengerjakan tugas membuat persilangan dengan 

satu sifat beda (monohibrida) mulai menentukan P = 

parental, Gamet (G) dan FI = Filial 

pertama/keturunan pertama dengan munggunakan 

media kode genotip yang telah dibawa. Suasana 

pembelajaran tampak” gaduh”karena muncul 

berbagai pertanyaan tentang bagaimana cara 

memasang media.Guru tidak langsung memberikan 

jawaban, tetapi meminta untuk mendiskusikan 

dengan teman sebangku. Akhirnya ada 3 pasang 

kelompok anggota yang berhasil membuat 

persilangan sampai dengan FI 

Tahap Pair (berpikir berpasangan , 2 pasang 

anggota) Dalam tahap ini siswa diminta bergabung 

dengan 2 pasangan kelompok sehingga anggota 

menjadi 4 orang siswa, satu kelompok diminta 

menyelasikan proses persilangan monohibrid sesuai 

dengan petunjuk yang ada di lembar kerja, mulai 

menentukan P2 (orang tua Kedua) sampai 

ditemukan F2 (keturunan ke 2). Suasana 

pembelajaran tampak aktif dan semua siswa tampak 

antosias untuk memasang media kode genotip, ada 

banyak pertanyaan muncul dari beberapa kelompok 

terutama kelompok 5, mereka kesulitan menentukan 

gamet ke 2, dan pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 

yang kesulitan memasang gamet pada kotak 

persilangan di meja papan persilangan, terjadi saling 

interaksi antara siswa dengan siswa sesame 

kelompok dan antara siswa dengan guru.Kegiatan 

dilanjutkan sampai dengan mengkaji hasil 

persilangan dari F2 yaitu 1. Menentukan perban-

dingan fenotip dan perbandingan genotip, 2. Menen-

tukan presentase perbandingan fenotip dan genotip. 

     Tahap sharing. Pada tahap ini ada beberapa 

perwakilan kelompok yang maju untuk 

mempresentasikan hasil persilangannya ke  depan 

dan kelompok yang memiliki hasil yang berbeda 

yang menanggapi , muncul pertanyaan pada saat 

presentasi dari kelompok 7. Alifandi kelompok 7 

menyangkal bahwa hasil dari kelompoknya berbeda 

perbandingan fenotip tidak 3 : 1 tetapi 1 : 2 :1, 

dengan memperlihatkan hasilnya dan menjelaskan 

cara menghitungnya akhirnya kelompok 7 mengerti 

letak kesalahannya.Kemudian pembelajaran diakhiri 

dengan membuat kesimpulan oleh siswa dipandu 

oleh guru dan dilanjutkan dengan post tes akhir 

untuk mengetahui tingkat hasil belajar pada siklus 1 

2. Paparan data hasil Observasi siklus 1 

        Selama pembelajaran siklus 1 ada  tiga  orang 

observer yang mengamati aktivitas belajar dan 

pembelajaran dengan menggunakan lembar 

observasi.  

 

 

 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Aktivitas Belajar   

   Siklus I 
Aspek  Aktivitas Belajar Skor (%) 

Interaksi Tatap muka 75,33 

Saling ketergantungan Positip 66 

Akuntanbilitas Individu 67,25 

Ketrampilan antar personal 65,50 

Usaha 68,22 

   

       Hasil observasi pada siklus I menunjukkan 

bahwa aktivitas belajar siswa tertinggi adalah aspek 

aktivitas interaksi tatap muka dengan persentase 

sebesar 75,33 %, selanjutnya aspek usaha dengan 

presentase 68,22  aspek akuntanbilitas dengan 

presentase 67.25 % dan aspek saling ketergantungan 

positip sebesar 66 %. Secara keseluruhan persentase 

aktivitas belajar siswa dan taraf  keberhasilan pada 

siklus I adalah  68,48 % dengan kategori Cukup. 

Rendahnya aktivitas belajar pada siklus I disebabkan 

oleh siswa masih belum terbiasa dengan model 

pembelajaran TPS , belum terbiasa menggunakan 

media pembelajaran Kode Genotip,belum terbiasa 

dan rasa percaya diri belum terbangun  untuk 

memprentasikan hasil diskusi di depan kelas dan 

kebanyakan masih binggung dengan penggunaan 

media baru.Selama ini siswa lebih banyak sebagai 

pendengar hanya siswa tertentu yang terbiasa 

presentasi, dan aktif menyelesaikan tugas. LKS yang 

dikerjakan sebelumnya hanya LKS dari penerbit 

yang terkadang tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada, yang di dalamnya juga belum  

tersedia  media pembelajaran yang kontekstual 

untuk dapat mempermudah siswa dalam memahami 

suatu konsep. 

Tabel 3.2 Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus 

I 
Kategori Persentase 

Tuntas Belajar 73.68 

BelumTuntas Belajar 26,32 

Rata-RataNilai Klasikal 75,37 

Hasil belajar  diketahui bahwa rata-rata nilai 

hasil ulangan akhir siklus I sebesar 75,37  dan 

menunjukkan siwa yang tuntas belajar  sebesar 73,68 

% dan yang tidak tuntas belajar sebasar 26,32 %. 

Dari data hasil belajar menunjukkan bahwa pada 

siklus I siswa kelas IX C belum tuntas belajar. 

Beberapa hal yang menyebabkan belum tuntas 

belajar adalah sebagian besar siswa belum 

bradaptasi dengan model pembelajaran TPS, siswa 

kurang aktif dalam berdiskusi dan siswa kurang 

memperhatikan ketika teman sekelompok 

mengerjakan dan menjawab pertanyaan di LK dan 

tugas kelompok. 

Berdasarkan haasil catatan lapangan pada 

siklus I diketahui bahwa siswa yang tidak hadir 

sebanyak 2 orang yaitu Santo Tirto (Alpa), dan 

M.Sugiono (ijin). Situasi pembelajaran cukup 

tenang, dan sedikit ada kegaduhan saat memasang 

media Kode Genotip di meja,masih ada siswa yang 

hanya melihat temannya yang bekerja dikarenakan 

tidak diberi kesempatan oleh anggotanya  dan belum 

mengerti cara penggunaan media, ada siswa yang 
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keluar meminjam buku paket, saat presentasi kelas 

kurang hidup, hal ini disebabkan presentator suara 

kurang keras ,kurang ekspresif ,malu-malu dan tidak 

bisa  membangkitkan motivasi peserta 

diskusi.Namun pada kegiatan penutup ketika 

penarikan kesimpulan dan penguatan konsep siswa 

cukup antusias dan ada yang mengajukkan 

pertanyaan seperti : Nur Adinda, Niken dan Ansori 

Akbar  sedangkan siswa yang masih tetap  pasif 

antara lain : Novi Suryanto, Hartono, shelly dan M 

Arifin. 

3. Proses Pembelajaran Siklus II 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu  tanggal  18 November 2015, Perlu diketahui 

bahwa penulis tidak menggambarkan proses 

pembelajaran secara detail pada siklus II, karena 

langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, yang 

tampak berbeda hanya pada sub materi yaitu 

“persilangan Dihibrida” Sifat yang disilangkan 2 

sifat yaitu” bentuk dan warna biji” semua kelompok 

menyilangkan sifat yang sama dan suasana 

pembelajaran pada tahap Pair sangat berbeda 

suasana kelas dalam setiap kelompok tampak sangat 

antosias dalam memasangkan media dan timbul 

berbagai pertanyaan dengan sesama anggota 

kelompok, semua siswa terlihat aktif dan semangat. 

4. Hasil Observasi siklus II   

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II 

diketahui bahwa aktivitas belajar yang memiliki 

persentase tertinggi adalah aspek aktivitas interaksi 

tatap muka sebesar 81,33 % selanjutnya aspek 

ketrampilan antar personal 80,1% kemudian aspek 

usaha 79,22 % saling ketergantungan positip sebesar 

78,50 % dan aspek akuntanbilitas sebesar 74,33 % 

secara keseluruhan persentase aktivitas belajar siswa 

dan taraf keberhasilan pada siklus II adalah sebesar 

78,6 % dengan kategori keberhasilan baik.  

Tabel 3.4 Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus  

  II 

Ketuntasan Belajar Persentase 

Tuntas Belajar 84,21% 

Belum Tuntas Belajar 15.78 % 

Rata-Rata Nilai klasikal 78,39 

Berdasarkan data Tabel 3.4 diatas dapat 

diketahui bahwa  hasil belajar pada siklus II  rata-

rata nilai ulangan sebesar 78.39 % sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebesar 84.21 % dan yang tidak 

tuntas sebesar 15.78 %. Berdasarkan analisis data 

diketahui bahwa telah terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan ketuntasan 

belajar siswa yang meningkat dari 73,68 % pada 

siklus I menjadi 84,21 % pada siklus II. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa di kelas IXC  sudah 

tuntas belajar secara klasikal dianggap tuntas apabila 

daya serap minimal mencapai >85 % dari jumlah 

siswa yang mencapai daya serap minimal >75 Hasil 

belajar siswa meningkat pada  siklus II  

dibandingkan dengan siklus  I, hal ini terjadi karena 

mereka telah beradaptasi pada model pembelajaran 

TPS  dan Penggunaan media Kode Genotip, mereka 

lebih bertanggung jawab terhadap proses 

pembelajaran, hal ini senada dengan pendapat lain 

yang mengatakan bahwa pengkontruksian 

pengetahuan bersama-sama melalui diskusi secara 

kelompok memungkinkan siswa dapat 

mengungkapkan gagasannya lebih leluasa, kegiatan 

yang dilakukan bersama dapat membangun 

pengertian yang lebih baik (Von Glasersfeld dalam 

setiawan.2005). 

Berdasarkan haasil catatan lapangan pada siklus 

II diketahui bahwa siswa yang tidak hadir sebanyak 

1 orang yaitu M. Arifin (sakit). Situasi pembelajaran 

cukup interaktif  dan konduksif, tidak ada kegaduhan 

saat memasang media Kode  Genotip di meja 

persilangan hal ini disebabkan karena sudah paham 

dan mengerti tidak  ada siswa yang hanya melihat 

temannya yang bekerja dikarenakan sudah ada 

pembagian tugas dari ketua kelompok tidak ada 

siswa yang keluar meminjam buku paket karena 

semua sudah siap membawa buku paket, saat 

presentasi kelas cukup hidup dan interaktif, hal ini 

disebabkan presentator suara lantang  , ekspresif 

,tidak malu-malu, percaya diri hal ini disebabkan 

presentator lebih menguasai konsep dan cara 

penggunaan media yang benar tentang materi 

penurunan sifat  sehingga bisa  membangkitkan 

motivasi peserta diskusi.Penarikan kesimpulan 

dilakukan oleh Marina dan Nur Adinda .dilanjutkan 

penguatan oleh guru. 

Adanya penurunan siswa yang tidak hadir dari 2 

orang menjadi satu orang dan siswa yang tidak aktif 

dari 5 orang menjadi 2 orang dan suasana 

pembelajaran sangat antosias, menantang dan 

menyenangkan. Menurut Isjoni (2009) pembelajaran 

kooperatif merupakan cara belajar bersama-sama, 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya 

dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang  

dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya. Adanya kerja sama 

secara kooperatif ini mendorong siswa untuk lebih 

aktif dan termotivasi  dalam kegiatan pembelajaran 

dan ditunjang dengan adanya reward kepada 

kelompok dan individu yang terbaik di akhir 

pembelajaran.  

5. Refleksi 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

perbaikan oleh guru pada siklus I yaitu : lebih 

memotivasi siswa tentang pentingnya kerja sama  

antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan 

kelompok, meningkatkan pengelolaan kelas 

sehingga suasana kelas menjadi konduksif, 

Membubuhkan kode genotip sebelum digynakan, 

warna kertas harus ada perbedaan yang mencolok 

antara yang dominan dan resesif sehingga lebih 

mudah dipahami siswa.Berdasarkan data aktivitas 

siswa, hasil belajar dan catatan lapangan pada siklus 

II dapat disimpulkan bahwa pada siklus II sudah 
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lebih baik dari pada siklus I.   Berdasarkan hasil 

observasi dan catatan lapangan siklus I diketahui 

bahwa hambatan yang masih ditemui oleh guru 

adalah masih ada beberapa siswa yang malas tidak  

ikut mengerjakan LKS dan tugas dalam proses 

pembelajaran. Hambatan tersebut pada siklus II 

sudah dapat berkurang, hal ini disebabkan guru 

bekerja sama dengan guru BK (Fitriyatus Sa’diyah ) 

dan wali kelas serta  melakukan pendekatan secara 

personal kepada siswa yang selalu pasif dan 

membuat gaduh. 

Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa 

meningkat dari 68,48% menjadi 78,66% pada siklus 

II dan hasil belajar yang telah diperoleh siswa kelas 

IX C SMPN 2 Sukorejo sudah tuntas karena telah 

mencapai standar minimal ketuntasan belajar secara 

klasikal yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yaitu 

> 85 % siswa mencapai daya serap >75, hal ini 

ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa yang 

mengalami peningkatan 73,68 % pada siklus I dan 

menjadi 84,21 % pada siklus II dengan standar 

ketuntasan belajar minimal di SMPN 2 sukorejo 

>75.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa semakin meningkat pada siklus II. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut  

1. Aktivitas belajar IPA siswa kelas IXC di SMP 

Negeri 2 Sukorejo selama penerapan 

pembelajaran  TPS berbantuan media Kode 

Genotip  meningkatkan dari 68,48% pada siklus 

I menjadi 78,60% pada siklus II 

2. Hasil belajar IPA siswa kelas IXC di SMP Negeri 

2 Sukorejo selama penerapan pembelajaran  TPS 

berbantuan media Kode Genotip  meningkatkan 

dari 75,37 pada siklus I menjadi 78.39 Pada 

siklus II . 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan ini 

disarankan agar penerapan model pembelajaran TPS 

dan Media Kode Genotip dapat diterapkan oleh para 

guru lain dalam pembelajaran materi persilangan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran utamanya 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada 

Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas 

Negeri Malang yang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di MGMP IPA 

Kabupaten Pasuruan sehingga kami dapat 

melaksanakan PTK dan menyelesaikan penulisan 

artikel dalam kegiatan seminar nasional ini. 
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Abstrak 

 

Motivasi belajar IPA siswa kelas IX-A  SMP Yapenas Gempol  tergolong sangat rendah.  

Perhatian, kepercayaan diri, keterlibatan, dan kepuasan siswa selama proses pembelajaran 

IPA sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh guru selama ini adalah dengan cara 

memberikan contoh-contoh riel, akan tetapi belum bisa meningkatkan motivasi siswa secara 

optimal. Hasil refleksi pembelajaran  yang dilakukan oleh peneliti merekomendasikan agar 

guru lebih banyak melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran yang bernuansa 

permainan. Telah dilakukan penelitian tindakan kelas berupa penerapan permainan  puzzle  

dalam pembelajaran IPA di kelas IX-A SMP Yapenas Gempol untuk meningkatkan motivasi 

belajar IPA siswa pada pokok bahasan sistem reproduksi manusia. Penelitian dilakukan 

dalam dua siklus, dimana setiap siklus meliputi kegiatan: perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan 

dan perhatian siswa dalam pembelajaran selama siklus pertama mengalami peningkatan 

secara signifikan, namun kepercayaan diri dan kepuasan siswa tidak mengalami peningkatan 

berarti. Hasil refleksi pada akhir siklus pertama merekomendasikan agar setiap siswa 

diberikan kesempatan untuk mengambil peran dan menyampaikan hasilnya dalam 

permainan. Pada siklus kedua motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada semua 

aspek: perhatian, keterlibatan, kepercayaan diri dan kepuasan. 

 

Kata kunci: permainan puzzle, motivasi belajar 

 

PENDAHULUAN  

Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 

tentang Standart nasional Pendidikan, Bab 4 pasal 19 

ayat 1 , menyatakan bahwa proses pembelajaranpada 

satuan pendidikan di selenggaran secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa  kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologi siswa, hal tersebut 

mengisaratkan bahwa dalam pembelajaran, seorang 

guru dituntut untuk dapat memiliki sebuah 

pendekatan, metode, dan teknik-teknik tertentu yang 

dapat menciptakan kondisi kelas pada pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, 

sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kondisi 

yang bermotivasi, aktivitas yang tinggi serta hasil 

belajar yang memuaskan. 

Pembelajaran IPA akan lebih melekat dalam 

benak siswa jika pembelajaran te3rsebut 

bertlangsung dalam pembelajaran secara kongkrit. 

Misalnya saja siswa di ajak ke kebun untuk 

mengamati tumbuhan, mengamati hewan secara 

langsung, dibawakan benda untuk diamati dan lain 

sebagainya. Hal tersebut akan berdampak pada siswa 

belajar tidak membosankan melainkan 

menyenangkan dan menjadikan siswa belajar lebih 

aktif dan mudah untuk mengingat materi yang telah 

dipelajari. IPA merupakan pelajaran yang 

mempelajari alam baik itu makhluk hidup dan benda 

mati sehingga kita dapat mempelajari Ilmu tersebut 

sebenarnya dengan mudah untuk mencari media 

agar pembelajran tersebut berjalan dengan 

menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa 

Guru dituntut untuk memilih media dan 

model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

materi yang akan akan diberikan kepada siswa. Hal 

ini perlu dilakukan mengingat bervariasinya tingkat 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, maka 

hadirnya media diharapkan dapat membantu proses 

komunikasi, sehingga pesan atau informasi dapat 

diserap dan dihayati oleh siswa. Media pembelajaran 

menjadi suatu bidang yang seyogyanya dikuasai 

oleh guru, agar pesan yang disampaikan dapat 

diserap semaksimal mungkin oleh siswa. Sutikno 

(2009) menyatakan beberapa fungsi media 

pembelajaran berikut. (1) menarik perhatian siswa 

(2) membantu untuk mempercepat pemahaman 

dalam proses pembelajaran. (3) memperjelas 

penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis, (4) 

mengatasi keterbatasan ruang. (5) pembelajaran 

lebih komunikatif dan produktif. (6) waktu 

pembelajaran bisa dikondisikan. (7) menghilangkan 

kebosanan siswa dalam pembelajaran (8) melayani 

gaya belajar siswa yang beraneka ragam. (9) 

meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran (10) meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Mustikasari (2009) 

menambahkan tentang manfaat media pembelajaran, 

yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat 
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diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih 

interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga, 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 

memungkinkan proses belajar dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap 

positif siswa terhadap materi dan proses belajar serta 

mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan 

produktif. 

Dalam pembelajaran IPA khususnya materi 

sistem reprodusi manusia di kelas IX-B SMP 

yapenas Gempol tahun pelajaran 2016/2017 sulit 

diterima oleh siswa ini terbukti dengan adanya guru 

menjelaskan materi banyak siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan guru antara lain tidak 

bergairah, sering menguap, bicara dengan teman 

sebangku dan lebih ironis lagi sering ijin kebelakang 

pada hal keluar tidak kebelakang mereka hanya 

untuk keluar saja sekedar jalan. 

Dalam materi sistem reproduksi ini guru 

mengajar hanya menjelaskan materi menggunakan 

kajian pustaka saja yaitu guru menjelaskan bagian 

organ-organ reproduksi menggunakan buku dan  

menjelaskan membuat gambar di papan tulis secara 

langsung siswa juga memegang buku masing-

masing satu anak satu buku . Setelah menjelaskan 

guru memberikan tugas untuk didiskusikan bersama 

kelompok berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang telah dijelaskan 

Kesulitan siswa dalam belajar tersebut adalah 

siswa malas membaca, materi tidak bisa diamati 

secara langsung, bahasanya yang sulit dan lebih lagi 

kurangnya media atau alat peraga yang disediakan 

oleh sekolah 

Dengan adanya kesulitan siswa dalam 

mempelajari materi tersebut guru mempunyai solusi 

dengan membuat media sendiri yaitu membuat 

puzzle. Yang mana sebuah gambar organ reproduksi 

pria dan wanita dicetak dengan disesuaikan besar 

gambar bisa diamati dari tempat duduk siswa paling 

belakang agar nanti jika dipresentasikan siswa yang 

duduk ditempat paling belakang bisa jelas 

melihatnya. 

Cara pembuatan puzzle tersebut adalah guru 

mengakses gambar kemudian diprint out lebih bagus 

lagi kalau gambarnya berwarna kemudian dipotong-

potong kecil dan potongan tersebut diacak. Yang 

nantinya digunakan dalam pembelajaran dalam 

kelompok membentuk gambar dengan coba salah 

oleh siswa 

Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang 

terdapat pada silabus 1.1. mendeskripsikan sistem 

reproduksi  pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan. Dan dikembangkan dalam indikator : 1. 

Mendeskripsikan bentuk/ bangun organ-organ 

penyusun sistem reproduksi  pada manusia. 2. 

Mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi 3. 

Mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem 

reproduksi yang biasa dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari dan upaya mengatasinya. 

Oleh karena itu guru mengubah tahapan 

pembelajaran yang dibantu dengan media berupa 

puzzle yang langkah-langkah pembuatan puzzlenya 

sebagai berikut : 1) mengakses gambar alat 

reproduksi baik pria maupun wanita berwarna 

diprint out, 2) gambar dipotong-potong dan diacak, 

3) kemudian diberikan kepada siswa untuk dibentuk 

gambar dan diberikan keterangan    mengenai bagian 

organ-organ tersebut dalam satu kelompok 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitihan ini menggunakan metode 

penelitihan tindakan kelas di SMP Yapenas Gempol 

kelas IX-A dengan jumlah 24 siswa. Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus dan dilaksanakan selama dua 

minggu dari tanggal 29 Agustus  s.d 10 September 

2016. Setiap siklus  terdiri dari empat tahapan 

yaitu:1) perencanaan, 2) pelaksanaan tindakan, 

3)observasi, dan 4) refleksi. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi guna 

mengukur keterlaksanaan penerapan permainan 

puzzle dalam pembelajaran dan  motivasi belajar 

siswa. Selain itu juga dilengkapi dengan lembar 

catatan lapangan.  

Pada akhir siklus I, peneli melakukan 

refleksi tentang hasil pelaksanan pembelajaran untuk 

membahas kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

tindakan terkait dengan motivasi belajar serta proses 

pembelajaran, dan digunakan sebagai pertimbangan 

untuk pelaksanaan berikutnya (siklus II). 

Data-data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini antara lain: 1) data motivasi belajar 

siswa; dan 2) data situasi pembelajaran. Teknik 

analisis data  dilakukan dengan teknik analisis data 

kualitatif . Data kualitatif yang terkumpul dari 

penelitian ini berasal dari hasil observasi motivasi 

belajar dan lembar catatan lapangan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Pembelajaran Siklus I 

Pembelajaran diawali dengan memberikan 

pertanyaan dengan jawaban singkat tentang materi 

yang telah dipelajari untuk mengingatkan materi 

yang telah dipelajari minggu yang lalu. Ternyata 

siswa hanya 24% yang mengacungkan tangan. 

Pertanyaan antara lain adalah: 1). Apakah yang 

dikeluarkan oleh Ginjal?, 2) Apakah yang 

dikeluarkan oleh hati?, 3) Dimanakah terjadi proses 

penyaringan darah?, dan 4) Disebut apakah saluran 

dari ginjal ke kandung kemi?, 5) Apakah nama salah 

satu  penyakit yang menyerang paru-paru? 

 Dalam awal memberikan pertanyaan siswa 

hanya 24% yang mengacungkan tangan, untuk 

pertanyaan selanjutnya siswa berusaha menjawab 

dan banyak yang mengacungkan tangan walaupun 

jawabannya salah karena berusaha untuk 

mendapatkan nilai. Setelah guru memberikan 5 

pertanyaan dan mengakhiri pertanyaan siswa yang 

belum bisa menjawab merasa kecewa karena belum 

mendapatkan nilai dan guru menyarankan untuk 

belajar dirumah, guru melanjutkan pembelajaran 

rumah. Setelah melakukan apersepsi siswa fokus 
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Setelah itu guru melanjutkan pembelajaran dengan 

memberitahu materi yang akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai di tuliskan dipapan 

tulis. 1. Siswa dapat menyebutkan bentuk organ 

reproduksi manusia. 2. Siswa dapat mendeskripsikan 

fungsi organ reproduksi pada manusia.  

Dengan menunjukkan tujuan pembelajaran di 

harapkan siswa mampu mengenali organ reproduksi 

manusia dan fungsi dari organ manusia dan 

diharapkan mampu menjaga kesehatan dari organ 

reproduksi tersebut. Dalam menunjukkan tujuan 

pembelajaran siswa masih bingung karena organ 

tersebut tidak bisa dilihat secara langsung sehingga 

guru hanya bisa menunjukan gambar organ 

reproduksi dan tempatnya saja 

 Guru melanjutkan pembelajaran dengan 

menjelaskan materi pelajaran masing-masing siswa 

membuka buku paket tentang materi sistem 

reproduksi. Guru menjelaskan hanya dengan 

menggunakan buku paket dan menyimak gambar 

yang berada di buku paket saja. 

 Setelah menjelaskan materi guru menyuruh 

siswa untuk membagi kelompok yang telah 

ditetapkan oleh guru secara kooperatif untuk 

mengerjakan LKS. Dikerjakan dalam berkelompok 

diharapkan siswa bisa bekerjasama, yang lemah bisa 

berinteraksi dengan yang kemampuannya  menonjol 

sehingga kerjasama kerjasama dengan baik dan 

masing-masing kelompok bisa selesai dengan waktu 

yang bersamaan. Dalam bekerja dalam kelompok 

ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja hanya 

diam saja sehingga guru menegur dan menyuruh 

siswa tersebut untuk membantu teman bekerja 

dengan membuka buku mencari jawaban di buku 

agar dapat selesai dengan cepat 

Tahap eksplanasi wakil kelompok disuruh 

mempresentasikan hasil kerjanya didepan kelas, 

untuk menunjuk siswa yang mewakili presentasi 

guru menyerahkan  kepada kelompok masing-

masing kesepakatan dari masing-masing kelompok. 

Dalam kegiatan persentasi setelah satu kelompok 

selesai mempresentasikan guru menanyakan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi 

tersebut, disitu ada kesalahan dari fungsi organ yang 

dijelaskan oleh kelompok tersebut sehingga guru 

menunjuk kepada kelompok yang bertanya tersebut 

untuk menjelaskan fungsi organ tersebut setelah 

dijawab guru melanjutkan bertanya kepada 

kelompok yang belum presentasi barangkali ada 

hasil kerja yang berbeda, ada yang berbeda dan 

dipresentasikan buku panduan yang dipakai untuk 

mengerjakan LKS berbeda dengan kelompok lain 

setelah mempresentasikan kelompok lain bertanya 

kepada guru kenapa jawabannya berbeda, sehingga 

guru menghendel dan menanyakan kelompok lain 

ada yang berbeda, siswa diam tidak ada yang 

berbeda lagi dilanjutkan guru memberi penguatan 

jawaban dari ketidaksamaan jawaban kedua 

kelompok tersebut guru menjelaskan dan 

meluruskan jawaban tersebut 

Tahap konfirmasi/evaluasi siswa diberikan soal 

kuis untuk dikerjakan secara mandiri dan guru 

mengawasi mengantisipasi kalau ada siswa nyontek 

teman yang lain. Ada beberapa siswa yang ingin 

nyontek teman lain, anak tersebut dalam kerja 

kelompok kurang aktif sehingga guru fokus 

mengawasi siswa tersebut. Setelah selesai 

mengerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan 

guru menarik lembar jawaban siswa untuk langsung 

dikoreksi secara bersama agar cepat mengetahui 

hasilnya dari soal kuis tersebut, guru memandu 

siswa untuk mengoreksi secara bersama, dalam 

proses koreksi bersama banyak pertanyaan dari 

siswa tentang kesalahan abjad dalam menulis 

sehingga guru memberi kebijakan untuk dibetulkan 

saja. Selesai koreksi bersama dan diberi nilai hasil 

kerja dikumpulkan jadi satu diserahkan kepada guru 

untuk selanjutnya guru mengumumkan nilai yang 

diperoleh. Guru mengumumkan nilai yang paling 

bagus dulu disebutkan namanya dan disuruh untuk 

berdiri untuk diberi penghargaan aplaus, selanjutnya 

diumumkan nilai dibawahnya sampai yang 

mendapatkan nilai paling rendah. terakhir guru 

memberi motivasi kepada siswa yang nilainya paling 

rendah agar lebih semangat untuk bekerja dan 

belajar. 

Pos test guru memberikan pos tes dengan 

pertanyaan secara lisan dimulai dari siswa yang 

kemampuannya rendah sampai siswa yang 

kemampuannya tinggi. 

Menyimpulkan materi, siswa dengan 

bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari hari ini, dengan sabar guru membimbing 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

Guru merefleksi pengalaman pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dengan hasil siswa 

mengatakan masih bingung untuk memahami materi 

tersebut, ada siswa yang mengatakan membosankan, 

ngantuk sulit memahami istilah dalam organ 

reproduksi tersebut. 

Guru memberi tugas mandiri untuk mengakses 

internet tentang artikel yang berhubungan dengan 

sistem reproduksi manusia dengan jangka waktu 

pelaksanaan 3 bulan. 

2. Proses Pembelajaran Siklus II 

Seminggu sebelumnya guru sudah memberikan 

tugas kepada siswa untuk mempelajari bab tentang 

sistem reproduksi pada manusia dan menyuruh 

siswa tiap kelompok  membawa  peralatan yaitu 

kertas manila, lem, penggaris dan spidol untuk 

perlengkapan pembelajaran sistem reproduksi. 

 Dalam kegiatan awal pembelajaran guru 

memeriksa kehadiran siswa dan dilanjutkan 

memberi pertanyaan dengan jawaban singkat 

tentang materi yang telah dipelajari minggu yang 

lalu. Ada 4 anak dari 24 siswa yang mengacungkan 

tangan untuk berebut menjawab pertanyaan guru 

sedangkan yang lain ragu-ragu takut salah untuk 

menjawabnya, dengan demikian guru memberi 

motivasi agar mengacungkan tangan saja walaupun 
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jawaban salah tidak dipermasalahkan. Guru 

memberi pertanyaan dengan memberi nilai kepada 

siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar. 

Siswa yang mengacungkan tangan lebih dulu diberi 

kesempatan untuk menjawab pertanyaan, dan yang 

sudah menjawab tidak diberi kesempatan lagi untuk 

menjawab pertanyaan dengan alasan agar yang lain 

punya kesempatan untuk menjawab dan 

mendapatkan nilai. 

Setelah memberikan pertanyaan guru 

melanjutkan pemberitahuan materi yang akan 

dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai setelah pembelajaran ini bertujuan agar 

siswa benar-benar memperhatikan tentang istilah-

istilah/bahasa biologi tentang sistem reproduksi, dan 

bentuk organ-organ yang terdapat sistem reproduksi 

serta bagaimana cara menjaganya agar organ 

tersebut tetap sehat. Guru memberitahu materi 

pembelajaran dengan menggunakan media tayangan 

LCD dan siswa memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru dengan penuh rasa ingin tahu. 

Setelah siswa fokus pada penjelasan  tentang 

tujuan pembelajaran guru melanjutkan menjelaskan  

materi dengan menggunakan media gambar yang 

ditampilkan dari LCD tentang alat reproduksi pria 

dan wanita hanya bagian-bagian dari organ 

reproduksi saja sedangkan fungsi dari organ tersebut 

siswa mencari sendiri di buku paket. Dalam 

menjelaskan materi ada satu siswa yang belum 

konsentrasi sehingga guru menegur siswa tersebut, 

siswa tersebut sedang mengambil alat yang mau 

disiapkan untuk kerja kelompok dan guru 

mengingatkan agar memperhatikan penjelasan dulu 

supaya nanti dalam mengerjakan tidak mengalami 

kesulitan dengan demikian semua siswa fokus 

memperhatikan penjelasan guru. 

Langkah selanjutnya guru menjelaskan 

langkah kerja dalam kelompok tentang membentuk 

gambar yang sudah dipotong-potong/puzzle, siswa 

yang sudah membentuk kelompok dari awal 

pembelajaran disuruh wakil kelompok untuk 

mengambil gambar puzzle untuk dikerjakan secara 

berkelompok diharapkan semua anggota kelompok 

bekerja sama. 

Tahap elaborasi siswa bekerja sama dalam 

kelompok untuk membentuk gambar alat reproduksi 

manusia dengan gambar puzzle. Gambar tersebut di 

ambil dari sumber media di print out berwarna 

kemudian di potong-potong dan di acak. Siswa 

membentuk gambar dengan mencoba salah sampai 

berhasil membentuk gambar alat reproduksi manusia 

dengan benar, dan guru membimbing dalam 

kegiatan tersebut. 

Jika sudah selesai membentuk gambar maka 

gambar tersebut ditempelkan pada kertas manila dan 

diberi keterangan nama masing-masing organ 

tersebutdan mencari diskripsi dari fungsi organ yang 

ditunjukkan pada gambar. Dalam kegiatan ini tidak 

ada siswa yang diam semua bekerja sama untuk 

menyelesaikan pekerjaannya karena guru sudah 

menentukan waktu dalam menyelesaikan tugas 

tersebut dan kelompok yang paling cepat selesai 

akan mendapatkan nilai lebih dari kelompok lain 

yang belum selesai 

Semua kelompok berlombah untuk 

menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dengan 

waktu yang sudah ditentukan dan ternyata kelompok 

2 lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dalam 

kelompok dan langsung menempelkan hasil 

kerjanya di papan tulis disusul oleh kelompok 3 

kelompok paling akhir menyelesaikan tugasnya 

adalah kelompok 4, dan guru memberi penghargaan 

aplaus kepada kelompok 2 yang selesai lebih dulu 

Setelah hasil kerja ditempel semua dipapan 

tulis wakil kelompok yang kerjanya lebih dulu 

selesai disuruh untuk mempresentasikan dengan 

menjelaskan diskripsi fungsi dari organ yang 

disebutkan digambar. Dari enam kelompok yang 

mempresentasikan hanya 3 kelompok saja karena 3 

kelompok yang lain hasilnya sama. 

Dengan perbedaan diskripsi tersebut guru 

mediskusikan tentang perbedaan tersebut untuk 

menyamakan diskripsi tersebut dan memberi 

penguatan jawaban dengan menjelaskan 

menggunakan gambar yang dikerjakan oleh siswa 

dan menjelaskan proses fertilisasi. 

Tahap konfirmasi/evaluasi dengan 

memberikan soal kuis kepada semua siswa untuk 

dikerjakan secara mandiri dan dipastikan tidak ada 

siswa saling kerja sama atau menyontek kerjaan 

temannya dengan pengawasan guru secara ketat 

Setelah  selesai mengerjakan soal kuis sesuai 

waktu yang ditentukan siswa mengumpulkan hasil 

kerja dan guru memandu untuk koreksi bersama dan 

segera diketahui hasilnya. Koreksi bersama dengan 

dipandu oleh guru 

Setelah koreksi bersama guru mengumumkan 

hasil/nilai yang diperoleh oleh setiap siswa dan guru 

menyebutkan siswa yang nilainya paling bagus dari 

24 siswa yang memperoleh nilai 100 sebanyak 18 

siswa, memperoleh nilai 80 sebanyak 4 siswa dan 

memperoleh nilai 60 sebanyak 2 siswa. Yang dapat 

nilai 100 diberikan penghargaan dengan aplaus dan 

yang mendapatkan nilai 60 diberikan motivasi agar 

lebih memperhatikan dan berusaha menghafalmateri 

yang telah diberikan  

 Siswa menyimpulkan meteri yang telah 

dipelajari hari ini dengan bimbingan oleh guru. 

siswa menyimpulkan materi berhubungan dengan 

pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. 

Guru memberi umpan balik dengan memberi 

pertanyaan kepada siswa yang kemampuannya 

rendah dan siswa yang mempunyai kemampuan 

tinggih untuk mengukur sampai berapa materi telah 

dikuasai oleh siswa 

Guru memberikan tugas mandiri untuk 

membuat artikel tentang proses dan kelainan pada 

kelahiran anak kembar dan dilanjutkan menutup 

pelajaran dengan ucapan salam. 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari 

Rabu  tanggal  18 November 2015, Perlu diketahui 

bahwa penulis tidak menggambarkan proses 
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pembelajaran secara detail pada siklus II, karena 

langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, yang 

tampak berbeda hanya pada sub materi yaitu 

“persilangan Dihibrida” Sifat yang disilangkan 2 

sifat yaitu” bentuk dan warna biji” semua kelompok 

menyilangkan sifat yang sama dan suasana 

pembelajaran pada tahap Pair sangat berbeda 

suasana kelas dalam setiap kelompok tampak sangat 

antosias dalam memasangkan media dan timbul 

berbagai pertanyaan dengan sesama anggota 

kelompok, semua siswa terlihat aktif dan semangat. 

3. Hasil Observasi siklus II   

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II 

diketahui bahwa aktivitas belajar yang memiliki 

persentase tertinggi adalah aspek aktivitas interaksi 

tatap muka sebesar 81,33 % selanjutnya aspek 

ketrampilan antar personal 80,1% kemudian aspek 

usaha 79,22 % saling ketergantungan positip sebesar 

78,50 % dan aspek akuntanbilitas sebesar 74,33 % 

secara keseluruhan persentase aktivitas belajar siswa 

dan taraf keberhasilan pada siklus II adalah sebesar 

78,6 % dengan kategori keberhasilan baik.  

Tabel 3.4 Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus  

   II 
Ketuntasan Belajar Persentase 

Tuntas Belajar 84,21% 

Belum Tuntas Belajar 15.78 % 

Rata-Rata Nilai klasikal 78,39 

 

Berdasarkan data Tabel 3.4 diatas dapat 

diketahui bahwa  hasil belajar pada siklus II  rata-

rata nilai ulangan sebesar 78.39 % sedangkan siswa 

yang tuntas belajar sebesar 84.21 % dan yang tidak 

tuntas sebesar 15.78 %. Berdasarkan analisis data 

diketahui bahwa telah terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan ketuntasan 

belajar siswa yang meningkat dari 73,68 % pada 

siklus I menjadi 84,21 % pada siklus II. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa di kelas IXC  sudah 

tuntas belajar secara klasikal dianggap tuntas apabila 

daya serap minimal mencapai >85 % dari jumlah 

siswa yang mencapai daya serap minimal >75 Hasil 

belajar siswa meningkat pada  siklus II  

dibandingkan dengan siklus  I, hal ini terjadi karena 

mereka telah beradaptasi pada model pembelajaran 

TPS  dan Penggunaan media Kode Genotip, mereka 

lebih bertanggung jawab terhadap proses 

pembelajaran, hal ini senada dengan pendapat lain 

yang mengatakan bahwa pengkontruksian 

pengetahuan bersama-sama melalui diskusi secara 

kelompok memungkinkan siswa dapat 

mengungkapkan gagasannya lebih leluasa, kegiatan 

yang dilakukan bersama dapat membangun 

pengertian yang lebih baik (Von Glasersfeld dalam 

setiawan.2005). 

Berdasarkan haasil catatan lapangan pada siklus 

II diketahui bahwa siswa yang tidak hadir sebanyak 

1 orang yaitu M. Arifin (sakit). Situasi pembelajaran 

cukup interaktif  dan konduksif, tidak ada kegaduhan 

saat memasang media Kode  Genotip di meja 

persilangan hal ini disebabkan karena sudah paham 

dan mengerti tidak  ada siswa yang hanya melihat 

temannya yang bekerja dikarenakan sudah ada 

pembagian tugas dari ketua kelompok tidak ada 

siswa yang keluar meminjam buku paket karena 

semua sudah siap membawa buku paket, saat 

presentasi kelas cukup hidup dan interaktif, hal ini 

disebabkan presentator suara lantang  , ekspresif 

,tidak malu-malu, percaya diri hal ini disebabkan 

presentator lebih menguasai konsep dan cara 

penggunaan media yang benar tentang materi 

penurunan sifat  sehingga bisa  membangkitkan 

motivasi peserta diskusi.Penarikan kesimpulan 

dilakukan oleh Marina dan Nur Adinda .dilanjutkan 

penguatan oleh guru. 

Adanya penurunan siswa yang tidak hadir dari 2 

orang menjadi satu orang dan siswa yang tidak aktif 

dari 5 orang menjadi 2 orang dan suasana 

pembelajaran sangat antosias, menantang dan 

menyenangkan. Menurut Isjoni (2009) pembelajaran 

kooperatif merupakan cara belajar bersama-sama, 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya 

dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang  

dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang 

telah ditentukan sebelumnya. Adanya kerja sama 

secara kooperatif ini mendorong siswa untuk lebih 

aktif dan termotivasi  dalam kegiatan pembelajaran 

dan ditunjang dengan adanya reward kepada 

kelompok dan individu yang terbaik di akhir 

pembelajaran.  

4. Refleksi 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

perbaikan oleh guru pada siklus I yaitu : lebih 

memotivasi siswa tentang pentingnya kerja sama  

antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan 

kelompok, meningkatkan pengelolaan kelas 

sehingga suasana kelas menjadi konduksif, 

Membubuhkan kode genotip sebelum digynakan, 

warna kertas harus ada perbedaan yang mencolok 

antara yang dominan dan resesif sehingga lebih 

mudah dipahami siswa.Berdasarkan data aktivitas 

siswa, hasil belajar dan catatan lapangan pada siklus 

II dapat disimpulkan bahwa pada siklus II sudah 

lebih baik dari pada siklus I.   Berdasarkan hasil 

observasi dan catatan lapangan siklus I diketahui 

bahwa hambatan yang masih ditemui oleh guru 

adalah masih ada beberapa siswa yang malas tidak  

ikut mengerjakan LKS dan tugas dalam proses 

pembelajaran. Hambatan tersebut pada siklus II 

sudah dapat berkurang, hal ini disebabkan guru 

bekerja sama dengan guru BK (Fitriyatus Sa’diyah ) 

dan wali kelas serta  melakukan pendekatan secara 

personal kepada siswa yang selalu pasif dan 

membuat gaduh. 

Secara keseluruhan aktivitas belajar siswa 

meningkat dari 68,48% menjadi 78,66% pada siklus 

II dan hasil belajar yang telah diperoleh siswa kelas 

IX C SMPN 2 Sukorejo sudah tuntas karena telah 

mencapai standar minimal ketuntasan belajar secara 

klasikal yang telah ditetapkan oleh Depdiknas yaitu 

> 85 % siswa mencapai daya serap >75, hal ini 
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ditunjukkan dengan ketuntasan belajar siswa yang 

mengalami peningkatan 73,68 % pada siklus I dan 

menjadi 84,21 % pada siklus II dengan standar 

ketuntasan belajar minimal di SMPN 2 sukorejo 

>75.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa semakin meningkat pada siklus II. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut  

3. Aktivitas belajar IPA siswa kelas IXC di SMP 

Negeri 2 Sukorejo selama penerapan 

pembelajaran  TPS berbantuan media Kode 

Genotip  meningkatkan dari 68,48% pada siklus 

I menjadi 78,60% pada siklus II 

4. Hasil belajar IPA siswa kelas IXC di SMP Negeri 

2 Sukorejo selama penerapan pembelajaran  TPS 

berbantuan media Kode Genotip  meningkatkan 

dari 75,37 pada siklus I menjadi 78.39 Pada 

siklus II . 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan ini 

disarankan agar penerapan model pembelajaran TPS 

dan Media Kode Genotip dapat diterapkan oleh para 

guru lain dalam pembelajaran materi persilangan 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran utamanya 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. 

Kami mengucapkan terimakasih kepada 

Program Studi Pendidikan IPA FMIPA Universitas 

Negeri Malang yang telah melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat di MGMP IPA 

Kabupaten Pasuruan sehingga kami dapat 

melaksanakan PTK dan menyelesaikan penulisan 

artikel dalam kegiatan seminar nasional ini. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA dengan 

menggunaan model pembelajaran kooperatif jigsaw pada siswa kelas IX B SMP Putri Darut 

Tauhid Bangil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

yang terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu menentukan 

perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan pengamatan, dan melakukan refleksi hasil 

pengamatan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX B SMP Putri Darut Tauhid Bangil 

tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 25 orang.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: (1) lembar observasi (2) tes tulis. Penelitian Tindakan Kelas ini  dilakukan 

Bulan Agustus sampai September di kelas IX B SMP Putri Darut Tauhid Bangil Kabupaten 

Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

kooperatif  jigsaw dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dalam pelaksanaan siklus I dan siklus II. Rata - rata kelas pada siklus I sebesar 

71,8% dengan persentase ketuntasan belajar 28%, Sedangkan pada siklus II Rata-rata kelas 

sebesar 88,8% dengan persentase ketuntasan belajar 84%.Sehingga di siklus II rata-rata kelas 

mengalami peningkatan sebanyak 17% sedangkan  persentase ketuntasan belajar mengalami 

peningkatan 56%. 

  

Kata Kunci :Hasil Belajar, Kooperatif Jigsaw 

 

PENDAHULUAN  

Selama ini kita sebagai pendidik banyak 

menjumpai kurangnya minat  siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga menyebabkan hasil dari 

pembelajaran siswa juga kurang memuaskan. 

Permasalahan tersebut ternyata juga dihadapi oleh 

peneliti di tempat bertugas, selama proses 

pembelajaran peneliti sering menghadapi rendahnya 

minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

IPA sehingga menyebabkan hasil  belajar siswa 

tersebut juga menjadi kurang memuaskan.  

         Dengan demikian perlu segera dicari solusi 

pemecahannya. Salah satunya adalah dengan 

memperbaiki proses belajar dengan tujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IX B SMP 

Putri Darut Tauhid Bangil melalui model 

pembelajaran kooperatif jigsaw.  

Dalam model pembelajaran jigsaw siswa 

memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat, dan mengelolah imformasi yang didapat 

dan dapat meningkatkan keterampilan berkomuni-

kasi, anggota kelompok bertanggung jawab atas 

keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian 

materi yang dipelajari, juga dapat menyampaikan 

kepada kelompoknya (Rusman 2008: 203). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan (action research) yang menggunakan 2 

siklus.  Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

hasil pengamatan. Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan di SMP Putri Darut Tauhid Bangil kelas 

IX B semester ganjil mulai bulan Agustus sampai 

September 2016. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SIKLUS I  

1. Tahap Perencanaan Siklus I 

Pada tahap perencanaan, peneliti 

melakukan persiapan-persiapan untuk 

melaksanakan tindakan siklus I. Persiapan yang 

dilakukan antara lain menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, LKS, 

soal tes, media pembelajaran yang mendukung, 

instrument penelitian, serta membentuk kelompok 

asal yang terdiri dari 5 kelompok. Setiap kelompok 

asal memiliki 5 anggota yang heterogen dan ada satu 

siswa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok, 

memperkenalkan ke siswa model pembelajaran 

kooperatif jigsaw. Guru juga meminta 2 orang teman 

sejawat sebagai observer yang akan membantu 

dalam pengamatan pelaksanaan penelitian ini. 

Alokasi waktu yang digunakan  adalah 2 x 40 menit. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 

I dilaksanakan pada hari kamis, 25 Agustus 2016, 

pukul 07.00 WIB. 

 

 

 

2. Tahap pelaksanaan siklus I 

mailto:hj.lailah10@gmail.com
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Kegiatan pembelajaran  diawali oleh guru 

dengan mengucapkan salam pembuka, meminta 

siswa untuk berdoa, mengabsen siswa, dan 

menciptakan suasana kondusif dalam kelas. 

Apersepsi dan motivasi dilakukan guru dengan 

menggunakan LCD tujuannya untuk memotivasi 

siswa agar tertarik terhadap materi yang akan di 

pelajari, dengan memperlihatkan gambar seseorang 

yang sedang mengeluarkan banyak keringat. 

Kemudian guru bertanya “Apa yang sedang 

dilakukan orang tersebut?” Jawaban siswa 

bervariasi, ada yang menjawab sedang olah raga, ada 

juga yang menjawab seseorang telah mengeluarkan 

banyak keringat. Selanjutnya guru mengganti 

gambar dengan  topik yang berhubungan dengan 

gambar apresepsi  yaitu sistem ekskresi pada 

manusia , beserta  menjelaskan  tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

Guru membagikan LKS ke setiap 

kelompok asal.  Ada 5 LKS terdiri dari: (LKS 1: Ahli 

Ginjal) ( LKS 2: Ahli Paru-paru ) (LKS 3: Ahli Hati 

) (LKS 4: Ahli  Kulit) (LKS 5: Ahli  Penyakit sistem 

ekskresi manusia). Setelah menerima LKS, siswa 

diminta untuk membaca bagian yang ditugaskan dan 

guru menjelaskan cara kerjanya, Pada saat siswa 

membaca LKS guru mengganti nama kelompok asal 

yang ada dimeja menjadi kelompok ahli. Selanjutnya 

siswa diminta untuk  berkumpul di kelompok ahli 

dengan materi yang sama untuk melakukan diskusi 

Guru membimbing siswa secara berkeliling ke setiap 

kelompok ahli. Dikelompok ahli tidak terjadi 

interaksi antar siswa maupun diskusi. Rata-rata 

siswa mengerjakan LKS sendiri-sendiri secara 

individu tanpa ada kerja sama yang baik. Siswa 

hanya memindahkan jawaban dari buku panduan ke 

LKS. Sehingga siswa yang kurang mampu merasa 

tersisihkan dan semakin minder. 

Yang  terjadi dikelompok ahli Kulit, hanya 

perempuan saja yang  aktif, sedangkan  di kelompok 

ahli paru-paru 4 siswa yang  aktif menulis, satu siswa 

hanya diam saja. Waktu yang diberikan oleh guru 

dalam diskusi kelompok ahli berakhir siswa diminta 

untuk kembali duduk ke kelompok asal. Di 

kelompok asal guru meminta  siswa untuk saling 

memberikan informasi tentang materi yang 

dikuasainya ke teman nya, tetapi hal itu tidak terjadi 

melainkan siswa saling berbicara dengan temannya 

di luar materi, siswa juga kurang berani dalam 

menyampaikan pendapat .Kenyataannya hanya satu 

siswa yang berani menjelaskan pada temannya yaitu 

di kelompok 2. Guru membagikan kertas manila dan 

spidol ke kelompok untuk menulis ,materi yang akan 

digunakan untuk presentasi dengan ketentuan guru 

membagikan materi kesetiap kelompok yang 

berbeda dengan tujuan untuk mempersingkat waktu. 

Guru memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya,Giliran pertama yaitu kelompok I, 

dikelompok I terjadi sedikit keributan anggota saling 

tidak mau ditunjuk untuk prosentasi dengan alasan 

malu, dan  takut sehingga dikelompok satu tidak ada 

yang melakukan prosentasi .Di kelompok 2,3,4 dan 

5 yang ditunjuk untuk presentasi yaitu ketua 

kelompoknya, awalnya juga sama dengan kelompok 

1 saling tunjuk menunjuk, tetapi guru merasa bangga 

masih ada yang berani kedepan miskipun rata-rata 

perwakilan dari kelompok grogi dan masih sulit 

untuk menjelaskan. Selanjutnya Guru memberikan 

penguat .dan memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya ,tetapi tidak ada satupun siswa yang berani 

bertanya. langkah selanjutnya dengan bimbingan 

guru  siswa diminta untuk menyimpulkan hasil 

belajar yang telah dilakukan. 

Dalam kegiatan akhir guru melakukan tes 

tulis, Dalam menjawab soal tes tulis siswa dilarang 

bekerja sama. Tes tulis dilakukan dengan tujuan 

untuk mengukur keberhasilan siswa dalam 

menyerap pembelajaran yang sudah dilakukan. 

3. Hasil Tes Tulis Siklus I 

Hasil evaluasi   belajar siswa diketahui 

bahwa nilai terendah yang diperoleh oleh siswa 

adalah 60 sedangkan nilai tertinggi 85. Skor rata-rata 

siswa adalah 71,8 dengan tingkat ketuntasan 72%. 

Terdapat 7 siswa yang mampu mencapai nilai 

85.Jadi kemampuan siswa dalam mendiskripsikan 

system ekskresi manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan masih rendah dan belum memenuhi 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 85. 

Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi pada 

pertemuan berikutnya yaitu di siklus II. 

 

SIKLUS II 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti 

melakukan persiapan-persiapan untuk 

melaksanakan tindakan siklus II. Persiapan yang 

dilakukan antara lain menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, LKS, 

soal tes, media pembelajaran yang mendukung,  

instrument penelitian, pembentuk kelompok asal 

seperti di siklus I. Alokasi waktu yang digunakan  

adalah 2 x 40 menit. Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk siklus II dilaksanakan pada hari 

Kamis, 08 September 2016, pukul 07.00 WIB. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Apersepsi dan motivasi dilakukan  guru 

dengan  menggunakan LCD dengan memperlihatkan 

gambar seseorang yang sedang berbisik. Guru 

bertanya “ apakah yang dilakukan oleh orang 

tersebut?”. “Selanjutnya guru mengganti gambar 

dengan  topik yang akan dipelajari yaitu indra telinga 

sebagai alat pendengaran, beserta  menjelaskan  

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Guru membagikan LKS ke setiap 

kelompok Asal.  Ada 5 LKS terdiri dari: (LKS 1: 

Ahli telinga bagian luar) (LKS 2: Ahli telinga bagian 

tengah) (LKS 3: Ahli telinga bagian dalam ) (LKS 4: 

Ahli proses mendengar) ( LKS 5: Ahli Penyakit 

telinga). Setelah menerima LKS, siswa diminta 

untuk membaca bagian yang ditugaskan dan guru 

menjelaskan cara kerjanya, Selanjutnya siswa 

diminta untuk berkumpul di kelompok ahli dengan 
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materi yang sama untuk melakukan diskusi. Pada 

saat diskusi kelompok ahli terlihat semua anggota 

kelompok aktif untuk mengikuti diskusi,rata-rata 

siswa sudah berani mengemukakan pendapat  

maupun menyangkal pendapat temannya yang 

dianggap kurang sesuai. , suasana ruang kelas 

terdengar ramai dari pembicaraan diskusi kelompok 

.Apalagi yang terjadi di kelompok ahli proses 

mendengar diskusinya sangat hidup.Guru hanya 

membimbing siswa secara berkeliling ke setiap 

kelompok ahli .Selanjutnya siswa diminta untuk 

kembali ke kelompok asal .Dikelompok asal juga 

terjadi saling memberikan informasi materi yang 

dikuasai secara bergantian. 

               Guru memberi kesempatan kepada setiap 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya, Prosentasi dimulai dari kelompok 

5,4,3,2,1.Pelaksanaan presentasi di siklus II ini 

berbeda sekali dengan yang terjadi di siklus I .Semua 

anggota kelompok maju untuk melakukan prosentasi 

,setiap kelompok selesai presentasi kelompok lain 

selalu ada yang menanggapai dan bertanya ,Apalagi 

setelah guru memberikan riwed pada siswa  yang 

berani bertanya dan dapat menjawab pertanyaan dari 

temannya maka akan diberi riwed nilai 90 ,semua 

siswa berlomba-lomba untuk bertanya dan berusaha 

menjawab pertanyaan. Selanjutnya Guru 

memberikan penguat, langkah selanjutnya dengan 

bimbingan guru siswa diminta untuk menyimpulkan 

hasil belajar yang telah dilakukan. Ada 2 siswa yang 

berani untuk menyimpulkan hasil pembelajaran 

miskipun kesimpulannya belum sempurna, Tes tulis 

dilakukan pada saat akhir pembelajaran. 

3. Hasil Tes Tulis Siklus II 

Hasil evaluasi   belajar siswa diketahui 

bahwa nilai terendah yang diperoleh oleh siswa 

adalah 80 sedangkan nilai tertinggi 100. Skor rata-

rata siswa adalah 88,8 dengan tingkat ketuntasan 

84%. Terdapat 21 siswa yang mampu mencapai nilai 

85. Sehingga peneliti memutuskan untuk tidak 

melanjutkan penelitian pada siklus berikutnya 

karena telah mencapai indikator kinerja. 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan  

yang telah dilaksanakan dapat dinyatakan berhasil. 

Dari siklus I kemudian dilanjutkan siklus II terjadi 

peningkatan baik di segi aktivitas belajar siswa 

maupun hasil belajar siswa. Dibawa ini adalah hasil 

belajar dan ketuntasan belajar  siswa pada siklus I 

dan Siklus II. 

 

Tabel 1. Hasil Belajar dan Ketuntasan Belajar  

 Siswa 
No Keterangan Siklus I Siklus II 

1 Nilai tertinggi 85 100 

2 Nilai Terendah 60 80 

3 Jumlah nilai 1,795 2,220 

4 Rata-rata nilai  71,8 88,8 

5 Siswa tuntas 28% 84% 

6 Siswa tidak tuntas 72% 16% 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif jigsaw 

dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa SMP Putri Darut Tauhid Bangil Tahun 

pelajaran 2016-2017.  Rata - rata kelas pada siklus I 

sebesar 71,8% dengan persentase ketuntasan belajar 

28%, Sedangkan pada siklus II Rata-rata kelas 

sebesar 88,8% dengan persentase ketuntasan belajar 

84%.Sehingga di siklus II rata-rata kelas mengalami 

peningkatan sebanyak 17% sedangkan  persentase 

ketuntasan belajar mengalami peningkatan 56%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Model pembelajaraan kooperatif jigsaw dapat 

meningkat hasil belajar siswa. 

2. Model pembelajaran kooperatif jigsaw dapat 

menciptakan keberhasilan antar siswa,sehingga 

sumber belajar bagi siswa bukan hanya dari 

guru dan buku tetapi juga dari sesama siswa 

Saran 

1. Hendaknya guru bersedia mencoba model 

pembelajaran  yang bervariasi khususnya 

model  pembelajaran kooperatif jigsaw 

sehingga siswa terbiasa dan dapat berlatih 

dalam diskusi maupun prosentasi di depan 

kelas 

2. Kendala maupun ketidakberhasilan dalam 

pembelajar jangan dijadikan tolak ukur untuk 

tidak berusaha ,tetapi jadikan titik awal dalam 

melaksanakan pembelajaran yang inovatif 

sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkatkan ketrampilan efektif , 

psikomotorik dan kognitif. 

3. Aktivitas belajar siswa hendaknya ditingkatkan 

ketika sedang berdiskusi dengan temannya 

4. Bagi Sekolah,hendaknya memberikan 

kemudahan berupa penyediaan prasarana 

pembelajaran yang memadai bagi para guru 

yang akan melakukan inovasi pembelajaran. 
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PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY (TTDJ) 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI  

“SISTEM REPRODUKSI” PADA SISWA KELAS IX E SMP NEGERI 1 GEMPOL 

KABUPATEN PASURUAN 
 

Nailil Marom, Munzil 

SMPN 1 Gempol Pasuruan 

 

Abstrak 

 

Pembelajaran IPA di kelas IX E SMP Negeri 1 Gempol Pasuruan pada semester gasal tahun 

pelajaran 2016-2017, dilakukan dengan Model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TTDJ). 

Fokus pengamatan adalah keaktifan siswa dan dilihat hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran, telah dilaksanakan kegiatan plan untuk 

merancang perangkat pembelajaran. Pada saat kegiatan pembelajaran, observer dari guru IPA 

SMPN 1 Gempol. kegiatan pembelajaran dilaksanak tiga kali pertemuan. Hasil refleksi 

setelah pembelajaran menunjukkan bahwa Model Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

(TTDJ) dapat meningkatkan keaktifan siswa. Setelah pembelajaran juga diketahui bahwa 

ketuntasan belajar siswa juga cukup tinggi setelah menggunakan Model Kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray (TTDJ).  

 

Kata kunci: Two Stay Two Stray (TTDJ), Hasil belajar siswa 

 

PENDAHULUAN 

 Seorang guru harus memiliki kemampuan 

dasar dalam merencanakan dan melaksanakan 

proses belajar mengajar yang didukung dengan 

kemampuan menerapkan dan menggunakan IPTEK 

dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Guru dituntut untuk memiliki 

seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis 

mengajar selain  menguasai ilmu atau bahan yang 

akan diajarkan. Guru juga harus mempunyai  

gagasan baru serta mau menyempurnakan praktek 

pembelajaran. Jika seorang guru merasa tidak puas 

dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, 

maka ia harus mencoba strategi pembelajaran  

lainnya. Dengan kata lain seorang guru diwajibkan 

mencari jalan keluar terbaik bagaimana mengatasi 

kekurangan yang dimiliki agar kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan.  

 Pada saat ini guru semakin ditantang 

untuk menjadi guru profesional dengan adanya UU 

No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang 

salah satunya berisi bahwa guru dituntut menguasai 

4 kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Tantangan 

tersebut semakin berat bagi guru jika merujuk pada 

PP No. 19/2005 Pasal 19 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. 

 Tantangan tersebut harus dijawab guru 

dengan berusaha menunjukkan atau membuktikan 

kemampuan profesionalnya untuk menerima 

amanah sebagai pendidik yang tangguh. Guru 

ditantang untuk berpikir logis, kritis, kreatif dan 

reflektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran-

nya dan melaksanakan hasil pemikirannya dalam 

pembelajaran di kelas. Dalam hal ini guru dituntut 

untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan teknis mengajar disamping  menguasai 

ilmu atau bahan yang akan diajarkan. Salah satu 

yang bisa dilakukan oleh guru dengan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat.  

 Dikalangan guru, tentu saja istilah model 

pembelajaran sudah tidak asing lagi, akan tetapi 

dengan perkembangan teknologi dan informasi 

proses pembelajaran di sekolah juga mengalami 

perubahan. Perubahan itu dilakukan semata-mata 

untuk mempermudah anak didik dalam menerima 

semua informasi dan pengetahuan yang disampaikan 

oleh guru. Menurut Miftahul Huda (2014;38) 

Pembelajaran merupakan proses aktif. Pembelajaran 

diselenggarakan melalui keterlibatan aktif individu 

dalam merefleksikan pengalaman dan tindakan yang 

ia praktikan di lingkungan tertentu. Dari sini dapat 

kita ketahui bahwa dengan aktifnya siswa terutama 

dalam merefleksikan tindakan akan membantu 

dalam kelancaran proses pembelajaran. 

Namun hal itu tidak semudah yang 

dibayangkan. Realita di kelas sangatlah berbeda. 

Biasanya siswa akan memperhatikan dengan 

konsentrasi penuh ketika guru menyampaikan materi 

saja. Kemudian siswa akan melaksanakan diskusi 

sebagai aktivitas untuk membahas materi yang telah 

diberikan. Pada kegiatan ini siswa yang aktif adalah 

siswa yang mendapat tugas menulis lembar kerja 

dengan dibantu siswa yang agresif dalam berfikir, 

sedang yang lain tidak aktif. Ketika hasil diskusi 

dipresentasikan, sebagaian besar kelompok memilih 

tidak mendahului kelompok lain. Ketika guru 
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memberikan motivasi, barulah ada kelompok yang 

maju memberanikan diri. Pada saat berada di depan, 

biasanya yang berani berbicara hanya beberapa 

orang saja, sedang yang lainya hanya mengikut ke 

depan saja. Sedang kelompok yang tidak maju ke 

depan, hanya sebagian kelompok saja yang 

memperhatikan. Kelompok yang lain sibuk 

mempersiapkan bila mendapat giliran maju. Masing-

masing kelompok bila diamati, maka hanya sebagian 

atau bahkan tidak ada anggota kelompok  yang 

memperhatikan isi presentasi kelompok lain. Hal 

inilah yang menjadikan presentasi kelompok yang di 

depan seakan diacuhkan. Sehingga isi materi yang 

disampaikan tidak dapat dimengerti oleh kelompok 

lain. Baru ketika guru menegur maka dia akan 

memperhatikan. Namun itu berlangsung hanya 

sekedar saja. Siswa akan segera kembali seperti 

semula, bahkan bermain sendiri. Demikian juga 

pada kelompok yang melakukan presentasi, dia 

hanya menyampaikan tanpa menghiraukan 

kelompok lain. 

Dengan kebiasaan tersebut akibatnya hasil 

belajar siswa pun tidak memuaskan. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil belajar siswa untuk KD terdahulu 

(Sistem Ekskresi). Dari hasil pekerjaan pada lembar 

kerja (LK) dapat diketahui bahwa  siswa yang 

mencapai nilai ketuntasan minimal (KKM) kurang 

dari 50%. Secara faktual hanya 25 % (10 siswa). Hal 

ini sangat memprihatinkan bila dilihat dari hasil 

ketuntasan belajar siswa.  

 Sekalipun masih banyak kekurangan, 

kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar terus diupayakan. Untuk mengurangi 

kejenuhan siswa dalam  berkonsentrasi dan 

sekaligus sebagai upaya meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar agar lebih aktif dan variatif, 

beberapa upaya telah dicoba oleh guru khususnya 

pengajar IPA. Diantaranya dengan menggunakan 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan 

materi. Upaya lain yang pernah ditempuh oleh 

penulis dengan membuat variasi saat presentasi hasil 

diskusi kelompok. Diantaranya setiap kelompok 

presentasi yang diwakili oleh salah satu wakilnya 

ditempat duduk . Selain itu presentasi juga dilakukan 

dengan membaca hasil diskusi di depan kelas. 

Namun hasil yang dijumpai masih terdapat siswa 

yang tidak memperhatikan ketika kelompok lain 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Sebagai upaya agar siswa lebih 

meningkatkan konsentrasi  pada saat pembelajaran, 

perlu diterapkan satu bentuk model pembelajaran 

yang bisa mengkomunikasikan hasil belajar yang 

sesuai dengan keadaan siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang diterapkan penulis adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

(tsts). Model pembelajaran ini dikembangkan oleh 

Spencer Kagan (1990). Menurut Miftahul Huda 

(2014:207) metode ini dapat digunakan dalam 

semua mata pelajaran dan semua tingkatan usia 

peserta didik. Metode TS-TS merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar sisa 

dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, 

saling membantu memecahkan masalah dan saling 

membantu satu sama lain untuk berprestasi. Metode 

ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan 

baik. Adapun tahapan-tahapan model TS-TS ini 

dijelaskan oleh Miftahul Huda (2014 :2017) dan 

secara ringkasnya adalah (1) Guru membagi siswa 

dalam beberapa kelompok dengan anggota 4 siswa 

yang heterogen, (2) Guru memberikan sub pokok 

bahasan pda masing-masing kelompok untuk 

dibahas bersama-sama di kelompoknya masing 

masing, (3) Siswa bekerja sama dalam kelompok, (4) 

Setelah selesai berdiskusi, 2 orang masing masing 

kelompok untuk bertamu, sedang sisanya tinggal 

dikelompoknya untuk memberi informasi kepada 

tamu dari kelompok lain, (5) Setelah bertamu ke 

berbagai kelompok selesai, masing masing 

kelompok membahas hasil temuannya saat bertamu, 

(6) Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, 

maka penulis mengupayakan alternatif pemecahan 

masalah yaitu dengan Penerapan Model Kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray (TTDJ) untuk 

Meningkatan Hasil Belajar Siswa pada materi 

“Sistem Reproduksi” Pada Siswa Kelas IX E SMP 

Negeri 1 Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka  

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana Penerapan Model Kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray (TTDJ) untuk Meningkatan Hasil 

Belajar Siswa pada materi “Sistem Reproduksi” 

Pada Siswa Kelas IX E SMP Negeri 1 Gempol 

Kabupaten Pasuruan. 

Tujuan penulisan adalah sebagai berikut : 

(1) Untuk mendiskripsikan  Penerapan Model 

Kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TTDJ) untuk 

Meningkatan Hasil Blajar Siswa pada materi 

“Sistem Reproduksi” Pada Siswa Kelas IX E SMP 

Negeri 1 Gempol Kabupaten Pasuruan (2) Untuk 

mendiskripsikan  hasil belajar siswa selama 

pembelajaran dengan Penerapan Model Kooperatif 

tipe Two Stay Two Stray (TTDJ) pada materi 

“Sistem Reproduksi” Pada Siswa Kelas IX E SMP 

Negeri 1 Gempol Kabupaten Pasuruan. 

Manfaat : penulisan karya  tulis ini diharapkan 

memberikan manfaat  bagi siswa agar prestasi hasil 

belajar lebih meningkat, serta bagi guru dapat 

digunakan sebagai bahan informasi untuk 

meningkatkan ketrampilan dalam mengajar, sedang 

bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan 

guru yang lain untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitianini adalah Penelitian tindakan kelas 

dengan dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 

tahapan: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

observasi pembelajaan, dan (4) refleksi. 
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Subyek penelitian yaitu peserta didik kelas 

IX E SMPN 1 Gempol tahun pelajaran 2016-2017 

dengan jumlah 42 siswa. Materi pelajaran : materi 

yang dibahas yaitu tentang Sistem Reproduksi 

Manusia yang terbagi dalam 3 pertemuan.  

 

HASIL PENGAMATAN   

Pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 

15 Agustus 2016.  

Pembelajaran dimulai dengan apersepsi 

dan motivasi dimana siswa diajak untuk bermain 

pesawat dari kertas. Guru menayangkan gambar alat 

ekskresi (materi sebelumnya) dengan LCD di layar. 

Guru memerintahkan anak-anak menulis bagian dari 

alat yang terlihat pada gambar. Tujuannya agar 

siswa tertarik mengingat materi sebelumnya. Setiap 

siswa menulis pada selembar kertas tentang bagian 

dari alat yang terdapat pada gambar. Ternyata siswa 

menulis apa yang diingat tentang bagian alat eksresi 

pada kertas yang dimilikinya. Guru memerintahkan 

siswa untuk membuat pesawat dari kertas tersebut 

kemudian diterbangkan ke siswa lain. Guru mem-

berikan perintah menerbangkan pesawat tersebut 

kemudian setiap siswa wajib menangkap satu 

pesawat temannya dan membaca apa isi tulisan dari 

pesawat tersebut untuk dijelaskan. Tujuannya setiap 

siswa mampu mengingat materi dengan menjelaskan 

isi tulisan temanya. Siswa membuat pesawat dari 

kertas dengan penuh semangat. Dan setelah pesawat 

jadi siswa menerbangkat pesawat dengan suka cita 

dan menangkap satu pesawat temanya. Ternyata 

sebagian besar anak anak mau membaca dan 

menjelaskan isi tulisan pada pesawat tersebut. 

Apabila terdapat jawaban yang kurang sempurna 

maka siswa yang lain memberikan jawaban sehingga 

bisa menyempurnakan jawaban yang ada.  

 Sebagian besar siswa telah mengingat 

materi sistem ekskresi, hal ini menandakan bahwa 

siswa telah siap menerima materi. Kemudian guru 

menarik perhatian siswa dengan beberapa yel-yel. 

Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

pada pertemuan itu melalui tayangan pada layar 

dengan bantuan LCD. Tujuan yang diharapkan siswa 

dapat : (1) Menjelaskan Pengertian reproduksi, (2) 

Menyebutkasn macam-macam organ penyusun 

system reproduksi laki-laki, (3) Menyebutkan 

macam-macam organ penyusun system reproduksi 

perempuan (3) Mendeskripsikan fungsi system 

reproduksi laki-laki (4) Mendeskripsikan fungsi 

system reproduksi perempuan. Siswa memperhati-

kan tujuan yang diharapkan sehingga perhatian 

siswa semua tertuju pada layar.  

  Guru menjelaskan tentang sitem 

reproduksi dengan mengajak siswa berinteraksi, 

harapannya siswa memperhatikan apa yang dijelas-

kan oleh guru melalui jawaban yang disebutkan. 

Kenyataannya masih terdapat siswa yang belum ikut 

interaksi sehingga hanya diam dan mengikuti 

jalanya materi saja. Hal ini disebabkan jawaban yang 

diberikan siswa tidak satu persatu tetapi bersamaan, 

sehingga siswa yang tidak mengetahui jawabannya 

hanya diam saja. Untuk mengatasi hal itu guru 

berusaha memberikan kesempatan mengulang 

jawaban kepada siswa yang hanya diam saja. 

Ternyata siswa tersebut juga memahami jawaban-

nya, namun tidak berani karena takut salah. 

Kemudian guru memberikan motivasi agar siswa 

tetep ikut interaktif.  

 Setelah penyampaian sekilas materi , guru 

menugasi siswa untuk berdiskusi membahas uraian 

materi sistem reproduksi. Hal ini bertujuan agar 

siswa memberikan kontribusi untuk memahami 

materi dari hasil usahanya melalui diskusi kelom-

pok. Guru membagikan Lembar Kerja pada masing 

masing kelompok dan menjelaskan cara kerjanya. 

Siswa meperhatikan penjelasan guru karena masing-

masing siswa memperoleh lembar kerja sendiri 

sendiri. Kemudian siswa berdiskusi mengerjakan 

lembar kerja di kelompoknya masing masing. Guru 

mengunjungi tiap kelompok untuk melihat siswa 

berdiskusi. Ternyata masih terdapat anggota 

kelompok yang bekerja sendiri sendiri, sehingga 

bukan kerja kelompok. Kemudian guru membim-

bing agar siswa saling membantu dan melengkapi 

dalam mengerjakan lembar kerja pada masing 

masing kelompok.  Dengan waktu yang telah diten-

tukan guru,  siswa menyelesaiakan diskusi kelom-

pok. Kemudian guru memberikan petunjuk untuk 

masing-masing kelompok  membagi tugas anggota-

nya 2 berkunjung dan 3 tinggal. Hal ini bertujuan 

agar jawaban kelompok yang masih kurang, akan 

mendapat tambahan dari kelompok lain. Siswa 

sanggat bersemangat dengan tugasnya masing-

masing. Yang menjadi tuan rumah dengan semangat 

menunjukan kepada tamu tentang apa yang dibutuh-

kan, sebaliknya yang bertugas bertamu berusaha 

melengkapi pekerjaan yang belum lengkap.  

Gambar 1. Siswa berkunjung ke kelompok lain  

      dengan diamati observer 

 
Gambar 2. Perpindahan tamu yang berkunjung 
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 Ketika waktu berkunjung selesai, siswa 

kembali ke kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan temuan-temuan dari kelompok lain. 

Kenyataan yang ada ternyata masih terdapat 

kelompok yang belum bisa mamanfaatkan  secara 

maksimal hasil berkunjungnya. Sehingga masih 

banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Guru 

mengarahkan untuk menyelesaikan pada saat diskusi 

hasil bertamu. Siswa saling berbagi hasil bertamu 

meskipun belum maksimal.  

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dengan membacakan secara bergiliran setiap  

kelompok dengan sukarela. Hal ini diharapkan ada 

minat siswa secara aktif untuk menunjukkan hasil 

kemampuan kelompoknya. Pada kenyataannya pada 

saat presentasi  kelompok, siswa sangat antusias. Hal 

ini ditunjukan dengan acungan tangan oleh 

perwakilan anggota kelompok saat ditawarkan untuk 

presentasi. Ternyata hasil presentasi masing-masing 

kelompok sangat bagus. Namun masih terdapat 

beberapa kelompok yang jawabanya masih harus 

disempurnakan. Guru memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk memberikan masukan pada 

setiap jawaban. 

 Penyampaian kesimpulan dilakukan oleh 

guru setelah melihat hasil presentasi tiap kelompok. 

Guru menayangkan dengan LCD kesimpulan materi 

pada pertemuan itu dengan didahului interaksi siswa. 

Siswa mengikuti interaksi untuk menyimpulkan 

materi. Guru memberikan tugas mempelajari materi 

proses reproduksi untuk pertemuan selanjutnya. 

 Dari pertemuan pertama diperoleh hasil 

nilai dari lembar kerja (LK) masing masing 

kelompok. Dari 42 siswa yang terbagi dalam 8 

kelompok dengan masing masing anggota 5-6 secara 

heterogen didapat hasil nilai rata-rata 84. Apabila 

dilihat dari ketuntasannya terdapat 31 siswa  (74%) 

yang tuntas (dengan KKM 80) dan 11 siswa (26%) 

yang tidak tuntas.  Apabila dilihat dari jumlah 

kelompok yang ada, terdapat 6 kelompok yang 

tuntas dan 2 kelompok yang tidak tuntas.   

 Apabila melihat nilai hasil Lembar Kerja 

siswa, memang lebih meningkat bila dibandingkan 

dengan hasil pada materi sebelumnya. Namun ketika 

kita melihat prosentase jumlah siswa yang tuntas 

maka masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat hanya 

31 siswa (74%) yang tuntas dan masih terdapat 11 

siswa (26%) siswa yang belum tuntas. Apabila kita 

melihat dari tahapan-tahapan pembelajaran 

sebenarnya sudah terlaksana. Namun dari hasil 

refleksi yang dilakukan setelah selesai proses 

pembelajaran, pengamat memberika masukan 

bahwa waktu untuk bertamu (berkunjung) siswa ke 

kelompok lain terlalu singkat (10 menit untuk 8 

kelompok). Sehingga siswa yang berkunjung belum 

mendapatkan secara penuh apa yang diharapkan. Ini 

yang menjadikan bahan evaluasi untuk pertemuan 

berikutnya.  

 

 

Pertemuan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 

Agustus 2016. 

  Pembelajaran dimulai dengan apersepsi 

dan motivasi, dimana siswa diajak untuk bermain 

bola berpindah. Seluruh siswa diajak untuk berdiri 

sambil bernyanyi lagu “Mars Gempol 1”. Selama 

bernyanyi bola dipindahkan ke kelompok lain. Pada 

saat lagu berhenti, kelompok yang mendapat bola 

menyebutkan materi sebelumnya. Hal ini 

dimaksudkan agar masing masing siswa berani 

menyebutkan apa yang diingat tentang materi 

sebelumnya.  

 Setelah sebagian besar siswa telah 

mengingat materi sebelumnya, guru menarik 

perhatian siswa dengan beberapa yel-yel. Kemudian 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan itu melalui tayangan pada layar dengan 

bantuan LCD. Tujuan pembelajara  pertemuan kedua 

adalah (1) Menjelaskan peristiwa gametogenesis, 

spermatogenesis dan oogenesis (2) Menjelaskan 

proses fertilisasi. Siswa memperhatikan tujuan yang 

diharapkan sehingga perhatian siswa semua tertuju 

pada layar. Dengan keadaan seperti ini maka siswa 

dianggap siap menerima materi proses reproduksi. 

 Guru memulai materi dengan menjelaskan 

tentang pengertian gametogenesis, spermatogenesis 

dan oogenesis. Kemudian untuk memperjelas materi 

tersebut, guru menugasi siswa untuk berdiskusi 

membahas uraian materi proses reproduksi. Hal ini 

bertujuan agar siswa memberikan kontribusi untuk 

memahami materi dari hasil usahanya melalui 

diskusi kelompok. Guru membagikan Lembar Kerja 

pada masing masing kelompok dan menjelaskan 

cara kerjanya. Guru membimbing agar siswa saling 

membantu dan melengkapi dalam mengerjakan 

lembar kerja pada masing masing kelompok agar 

tidak terjadi pada kelompok bekerja secara 

individual.  Dengan waktu yang telah ditentukan,  

siswa menyelesaiakan diskusi kelompok. Kemudian 

guru memberikan petunjuk untuk masing-masing 

kelompok  membagi tugas anggotanya 2 berkunjung 

dan 3 tinggal. Hal ini bertujuan agar jawaban 

kelompok yang masih kurang, akan mendapat 

tambahan dari kelompok lain. Guru menambahkan 

waktu berkunjung agar siswa bisa lebih leluasa 

dalam menggali materi dari kelompok lain. Siswa 

sangat bersemangat dengan tugasnya masing 

masing. Yang menjadi tuan rumah dengan semangat 

menunjukan kepada tamu tentang apa yang 

dibutuhkan, sebaliknya yang bertugas bertamu 

berusaha melengkapi pekerjaan yang belum 

lengkap. 

 Ketika waktu berkunjung selesai, siswa 

kembali ke kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan temuan-temuan dari kelompok lain. 

Masing-masing kelompok lebih mengerti dalam 

memanfaatkan waktu kunjungan, sehingga masing-

masing kelompok menyempurnakan hasil 

pekerjaannya.   

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dengan membacakan secara bergiliran setiap  
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kelompok dengan sukarela. Hal ini diharapkan ada 

minat siswa secara aktif untuk menunjukkan hasil 

pekerjaan kelompoknya. Tiap kelompok lebih aktif 

dari pertemuan sebelumnya dalam presentasi.  Guru 

memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk memberikan masukan pada setiap jawaban. 

Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusinya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada pertemuan kedua hasil nilai dari 

lembar kerja (LK) masing masing kelompok 

terdapat sedikit perubahan. Dari 42 siswa yang 

terbagi dalam 8 kelompok dengan masing masing 

anggota 5-6 secara heterogen diperoleh hasil nilai 

rata-rata 91. Apabila dilihat dari ketuntasannya 

terdapat 32 siswa  (76%) yang tuntas dan 10 siswa 

(24%) yang tidak tuntas. Apabila dilihat dari jumlah 

kelompok yang ada terdapat 6 kelompok yang tuntas 

dan 2 kelompok yang tidak tuntas.   

 Dari hasil yang diperoleh pada pertemuan 

kedua, penulis mengadakan refleksi bersama guru 

mapel IPA pada kegiatan MGMPS. Hasil temuan 

yang ada memberikan masukan tentang kegiatan 

pada saat siswa berkunjung. Meskipun waktu 

berkunjung sudah ditambah (perbaikan pertemuan 

kesatu) ternyata siswa yang dikunjungi tidak bisa 

mengambil manfaat dari kunjungan tersebut. 

Sehingga diperoleh komunikasi yang sepihak pada 

kegiatan berkunjung tersebut. Hasilnyapun kurang 

maksimal bila dilihat dari hasil pada lembar kerja 

(LK). Untuk itu diharapkan tuan rumah 

mendapatkan informasi juga dari tamu, dengan cara 

ikut bertanya pada tamu sehingga diperoleh 

komunikasi yang timbal balik.  

Pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 31 

Agustus 2016 

 Pembelajaran dimulai dengan apersepsi dan 

motivasi dimana siswa diajak untuk bermain jepit 

tangan. Seluruh siswa diajak untuk berdiri sambil 

mengangkat kedua tangan (satu tangan membuka 

sedang tangan lain menunjukan jari telunjuk ke 

tangan temannya). Guru membacakan cerita dan 

siswa memperhatikan, ketika terdapat kata “mukidi” 

maka siswa yang tanganya membuka berusaha 

menjepit jari telunjuk  yang menempel. Sebaliknya 

jari telunjuk yang akan dijepit berusaha menghindar 

dari jepitan. Bagi siswa yang merasa jari telunjuknya 

terjepit harus menjawab pertanyaan tentang materi 

proses reproduksi (materi sebelumnya). Permainan 

ini dimaksudkan untuk melatih konsentrasi siswa 

dalam memahami suatu bacaan. Dan juga meguji 

kejujuran siswa ketika siswa terkena hukuman. 

Ternyata siswa dengan semangat mengikuti 

permainan itu dan dengan sukarela mengaku ketika 

terkena jepitan dan harus menjawab pertanyaan.  

Apabila terdapat jawaban yang kurang sempurna 

maka siswa yang lain memberikan jawaban sehingga 

bisa menyempurnakan jawaban yang ada.   

 Setelah sebagian besar siswa telah 

mengingat materi sebelumnya, guru menarik 

perhatian siswa dengan beberapa yel-yel. Kemudian 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan itu melalui tayangan pada layar dengan 

bantuan LCD. Tujuan pembelajara  pertemuan 

ketiga adalah (1) Menyebutkan kelainan dan 

penyakit pada system reproduksi manusia serta, (2) 

Menjelaskan cara mengatasi kelainan dan penyakit 

pada system reproduksi manusia. Siswa 

memperhatikan tujuan yang diharapkan sehingga 

perhatian siswa semua tertuju pada layar. Dengan 

keadaan seperti ini maka siswa dianggap siap 

menerima materi pada pertemuan itu. 

 Guru memulai materi dengan menjelaskan 

sekilas materi tentang  kelainan dan penyakit pada 

organ reproduksi manusia.  Kemudian untuk 

memperjelas materi, guru menugasi siswa untuk 

berdiskusi membahas uraian materi tersebut 

berdasarkan artikel yang dibawa oleh siswa masing-

masing. Hal ini bertujuan agar siswa memberikan 

kontribusi dalam memahami materi dari hasil 

usahanya melalui diskusi kelompok. Guru 

membagikan lembar kerja (LK) pada masing masing 

kelompok dan menjelaskan cara kerjanya. Siswa 

meperhatikan penjelasan guru karena masing masing 

siswa memperoleh lembar kerja sendiri sendiri. 

Kemudian siswa berdiskusi mengerjakan lembar 

kerja di kelompoknya masing masing. Guru 

mengunjungi tiap kelompok untuk melihat siswa 

berdiskusi. Guru membimbing agar siswa saling 

membantu dan melengkapi dalam mengerjakan 

lembar kerja pada masing-masing kelompok.  

Dengan waktu yang telah ditentukan,  siswa 

menyelesaiakan diskusi kelompok. Kemudian guru 

memberikan petunjuk untuk masing-masing 

kelompok  membagi tugas anggotanya 2 berkunjung 

 
Gambar 3. Siswa bertamu pada pertemuan 

kedua 

Gambar 4. Siswa presenasi pertemuan kedua 
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dan 3 tinggal. Dengan tambahan ketentuan bahwa 

siswa yang berkunjung berhak bertanya pada tuan 

rumah, sebaliknya tuan rumah bisa bertanya pada 

tamu. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak bisa 

saling berbagi informasi yang nantinya akan 

melengkapi jawaban kelompoknya. Siswa sanggat 

bersemangat dengan tugasnya masing-masing. Yang 

menjadi tuan rumah dengan semangat menunjukan 

kepada tamu tentang apa yang dibutuhkan, 

sebaliknya yang bertugas bertamu berusaha 

melengkapi pekerjaan yang belum lengkap dan 

menjawab pertanyaan dari tuan rumah. 

 

 

 
 Ketika waktu berkunjung selesai, siswa 

kembali ke kelompok masing-masing untuk 

mendiskusikan temuan-temuan dari kelompok lain. 

Masing-masing kelompok menyempurnakan 

pekerjaannya. Pada pertemuan ketiga ini setiap 

kelompok memanfaatkan waktu berkunjungnya 

dengan maksimal demikian juga tuan rumah 

memanfaatkan kunjungan tamu untuk mendapatkan 

informasi tambahan.   

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dengan membacakan secara bergiliran setiap  

kelompok dengan sukarela. Hal ini diharapkan ada 

minat siswa secara aktif untuk menunjukkan hasil 

pekerjaan kelompoknya. Tiap kelompok lebih aktif 

dari pertemuan sebelumnya dalam presentasi.  Guru 

memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

memberikan masukan pada setiap jawaban. 

Kemudian guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

diskusinya. 

 Pada pertemuan ketiga hasil nilai dari 

lembar kerja (LK) masing masing kelompok 

terdapat  perubahan juga. Dari 42 siswa yang terbagi 

dalam 8 kelompok dengan masing masing anggota 

5-6 secara heterogen didapat hasil nilai rata-rata 93. 

Apabila dilihat dari ketuntasannya terdapat 36 siswa  

(86%) yang tuntas dan 6 siswa (14%) yang tidak 

tuntas. Apabila dilihat dari jumlah kelompok yang 

ada terdapat 7 kelompok yang tuntas dan 1 kelom-

pok yang tidak tuntas. Ini berarti masing -masing 

kelompok bisa  tambahan informasi dari kunjungan-

nya, tetapi sekaligus pada saat dikunjungi, tuan 

rumah juga mendapatkan informasi dari tamunya. 

Sehingga informasi tambahan didapat dari 2 sumber 

yaitu saat dia tuan rumah dan saat dia bertamu. 

 

PEMBAHASAN 

 Pada pertemuan pertama hasil yang 

diperoleh dari nilai lembar kerja (LK1) rata-rata 84, 

dengan siswa yang tuntas adalah 74% (31 siswa) dan 

siswa yang tidak tuntas 26% ( 11 siswa). Dari data 

tersebut jumlah siswa yang tuntas sudah lebih baik 

bila dibandingkan dengan hasil pembelajaran 

sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada model 

kooperatif tipe Two-Stay Two Stray (TTDJ) ini 

anggota kelompok mendapat tanggung jawab 

masing masing untuk memperoleh informasi guna 

melengkapi kebutuhan kelompoknya. Pada 

tanggung jawab inilah yang membuat siswa 

mendukung kemajuan kelompoknya melalui 

aktivitas yang dilakukan. Menurut Uyoh Sadulloh 

(2010:175) tanggung jawab pada umumnya 

diartikan berani menanggung resiko (akibat) dari 

suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Atau 

sering diartikan sebagai berani mengakui suatu 

perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dari 

pengertian ini dapat disimpulkan bahwa siswa akan 

bertanggung jawab pada tugasnya ketika melakukan 

apa yang ditugaskan oleh kelompoknya. Masing 

masing siswa akan berusaha melaksanakan tugas 

dengan hasil yang memuaskan bagi kelompoknya. 

Namun demikian jumlah siswa yang tuntas masih 

belum memuaskan. Hasil temuan pengamat pada 

saat refleksi pada saat siswa berkunjung, waktu yang 

tersedia sangat singkat sehingga keaktifan siswa 

sangat terbatas. Siswa tidak bisa bertanya banyak 

tentang informasi yang belum didapatkan. Ini 

menjadi bahan perbaikan pada pertemuan kedua.  

Pada pertemuan kedua hasil nilai yang yang 

diperoleh  rata-rata 91. Ketuntasan siswa yaitu 76% 

siswa yang tuntas (32 siswa) sedangkan siswa yang 

tidak tuntas 14 % (10 siswa ). Dari pengamatan 

observer yang disampaikan pada saat refleksi 

pertemuan pertama disebutkan bahwa waktu 

berkunjung siswa terlalu cepat. Sehingga siswa yang 

bertamu tidak mendapatkan informasi secara 

lengkap. Hal ini mengakibatkan keaktifan siswa 

tidak bisa dikembangkan secara leluasa.  Trinandita 

(1984) dalam Yasa (2008) menyatakan bahwa hal 

Gambar 6. Permainan saat apersepsi dan  

      motivasi 

Gambar 5. Saling bertanya antara tamu  

    dan tuan rumah 
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yang paling mendasar yang dituntut dalam proses 

pembelajaran adalah keaktifan siswa. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menyebab-

kan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan 

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan 

kondusif, dimana masing-masing siswa dapat me-

libatkan kemampuannya semaksimal mungkin. 

Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibat-

kan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampil-

an yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 

Dari pernyataan ini berarti pada pertemuan kedua, 

dengan menambah waktu berkunjung ke kelompok 

lain ternyata dapat menambah aktifitas siswa dalam 

bertamu untuk mencari informasi dari kelompok 

lain. Dengan demikian pengetahuan siswa juga 

bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkat-

nya nilai rata-rata siswa menjadi 91, Demikian juga 

untuk keaktifan siswa. Menurut pengamatan obser-

ver pada saat refleksi menyebutkan bahwa siswa 

lebih aktif pada pertemuan kedua dengan durasi 

waktu yang ditambah pada saat berkunjung. Hal ini 

terjadi karena siswa akan mempreroleh informai dari 

kelompok lain dengan waktu yang cukup. Ini dapat 

dilihat pada rata-rata nilai yang diperoleh siswa ada 

peningkatan.  Namun demikian nilai siswa hampir 

sama dengan pertemuan pertama. Pada saat refleksi, 

pengamat menyebutkan bahwa pada saat berkunjung 

siswa hanya bertanya pada tuan rumah sehingga 

komunikasi berjalan searah saja. Mungkin kalau 

komunikasi berlangsung dua arah, hasilnya akan 

berbeda. Masukan ini menjadi bahan pertimbangan 

untuk perbaikan pada pertemuan ketiga.    

 Pada pertemuan ketiga diperoleh hasil nilai 

rata-rata 93 dengan ketuntasan  86% siswa telah 

tuntas ( 36 siswa ) dan 14 % siswa tidak tuntas (6 

siswa). Ini menunjukkan bahwa perbaikan pada 

pertemuan kedua mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Dari observer pertemuan kedua 

disebutkan perlunya komunikasi timbal balik antara 

yang bertanu dan yang dikunjungi. Pada pertemuan 

ketiga dimana perbaikan dilakukan dengan cara 

siswa yang bertamu mencari informasi pada tuan 

rumah, sebaliknya tan rumah mencari informasi 

pada tamu. Komunikasi siswa yang bertamu 

dibangun dengan tuan rumah akan mendapatkan 

hasil yang meningkat. Tamu mendapatkan informasi 

demikian juga tuan rumah mendapatkan informasi 

juga. Dalam komunikasi timbal balik anak diajari 

tanggung jawab dan kemampuan diri sendiri. Hal 

tersebut tidak akan berlangsung kalau hanya satu 

pihak yang berprakarsa. Pada situasi komunikatif 

anak akan berkembang dengan baik menjadi dewasa 

dan berdiri sendiri. (Uyoh Sadulloh; 2010). Dengan 

demikian komunikasi yang berlangsung secara 

timbal balik ini akan mememntuk anak yang 

komunikatif dan akhirnya menjadi anak yang 

berkembang dengan baik. Disamping itu komunikasi 

yang timbal balik ini dapat membantu anak dalam 

mendapatkan informasi yang biasanya berasal dari 

guru, namun ternyata bisa juga didapat dari teman 

sebaya (tutor sebaya).  Menurut Uyoh Sadulloh 

(2010;143) Pendidik dan anak didik akan 

berkomunikasi, dalam artikomunikasi dua arah.  

Berkomunikasi berarti berhubungan timbal balik 

seolah bercakap cakap kedua belah pihak, bukan 

sekedar bercerita. Antara anak dan pendidik harus 

terjadi hubungan timbal balik. Dari pernyataan 

tersebut, guru diharapkan bisa menerapkan model 

pembelajaran yang mampu mewujudkan komuikasi 

timbal balik antara pendidik dan peserta didik. 

Demikian juga antar peserta didik diharapkan juga 

terjadi komunikasi. 

 Adapun masih terdapat 6 siswa yang belum 

tuntas, hal ini disebabkan siswa tersebut kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dimana pada saat dia 

diberi tugas bertamu ternyata dia hanya mengikuti 

teman dari anggota kelompoknya yang mendapatkan 

tugas yang sama. Menurut Slavin (2008) pencapaian 

prestasi belajar dengan pembelajaran kooperatif 

dapat terhalang oleh hal yang disebut sebagai “difusi 

tanggung jawab”. “Difusi tanggung jawab” dapat 

menjadi penghalang bagi terciptanya pengaruh 

pencapaian prestasi dari pembelajaran kooperatif. 

Hal inilah yang dialami oleh beberapa anggota 

kelompok yang nilainya belum tuntas. Namun difusi 

tanggung jawab ini dapat ditiadakan dengan 

membuat masing-masing anggota kelompok 

bertanggungjawab atas unit yang berbeda dalam 

tugas kelompok.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa model kooperatif tipe Two-Stay Two Stray 

(TTDJ) sesuai diterapkan pada materi Sistem 

Reproduksi di kelas IX E SMPN 1 Gempol 

Pasuruan. Model pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan keaktifan siswa selama kegiatan 

pembelajaran. Hasil belajar yang dicapai siswa 

setelah kegiatan pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe Two-Stay Two Stray (TTDJ) juga 

cukup memuaskan. Model kooperatif tipe Two-Stay 

Two Stray (TTDJ) nampaknya dapat diterapkan di 

kelas yang berbeda dengan materi berbeda. Namun 

demikian, terdapat beberapa kendala selama 

kegiatan pembelajaran, yang perlu dicarikan jalan 

keluarnya.  

 

DAFTAR RUJUKAN 

Huda, M 2014, Model-Model Pengajaran dan 

Pembelajaran, Jogjakarta : Pustaka Pelajar 

Sadulloh, U 2010, Pedagogik (Ilmu Mendidik). 

Bandung : Alfabeta 

Slavin, R.E. 2008. Cooperative Learning: Teori, 

Riset, dan Praktik. Bandung: Nusa Media. 

Suyanto, K. 2009. Model-model pembelajaran. PSG 

Universitas Negeri Malang. 

Yasa, D. 2008. Aktivitas dan 

Prestasi Belajar.Tersedia pada http://ipotes. 

wordpress.com/2008/05/24/prestasi-

belajar/. Diakses 15 September 2009



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

261 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS  DAN HASIL BELAJAR IPA PADA PESERTA DIDIK 

KELAS VIII MTs MA’ARIF NU DURENSEWU PANDAAN MELALUI 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF METODE EKSPERIMEN  

MATERI TEKANAN ZAT 
 

Umdatul Hasanah, Munzil 

MTs. Ma’arif NU Durensewu Pandaan Pasuruan 

Umdatulkhasanah189@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan  aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik MTs.Ma’arif NU Durensewu Pandaan. Subjek penelitian sebanyak 20 

siswa kelas VIII. Instrumen Penelitian berupa lembar observasi aktifitas, lembar 

keterlaksanaan Pembelajaran, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran 

dengan metode    eksperimen dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada materi 

tekanan zat sebesar  90%, Sedangkan hasil  belajar  peserta didik dapat mencapai 75%. 

 

Kata kunci:  aktivitas, hasil belajar, IPA, metode eksperimen 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) adalah dengan cara mengeksplorasi alam 

secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses temuan. Proses pembelajaran 

IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran materi IPA sebelumnya pada mayoritas 

peserta didik nilainya tidak sampai pada Keriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan 

yaitu 75, dan nilai rata-rata kelas juga tidak sampai 

pada nilai 80 diakubatkan karena kurang 

bervariasinya model pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didik,  guru selalu 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Jika 

pembelajaran secara berkelompok maka hanya 

peserta didik yang pandai saja mendominasi untuk 

mengerjakannya. Selain itu dalam pembelajaran IPA 

juga menyangkut penggunaan rumus-rumus  yang 

menyulitkan pemahaman peserta didik sehungga 

perlu diterapkan suatu startegi pembelajaran yang 

inovatif yang dapat menambah motivasi dan antusias 

peserta didik dalam belajar IPA. Salah satu jenis 

strategi pembelajaran yang membuat peserta didik 

secara aktif adalah pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen. Dalam hal ini 

pembelajaran mengakomodir setiap peran aktif 

peserta didik melibatkan seluruh emosinya dalam 

belajar yang akhirnya dapat menggairahkan suasana 

pembelajaran sehingga peserta didik lebih 

bermotivasi dalam belajar yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini 

mengambil judul : “Peningkatan Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas VIII MTs.Ma’arif NU Durensewu 

Pandaan Melalui Strategi Pembelajaran Kooperatif  

Learning Metode Eksperimen pada Mata Pelajaran 

IPA Tahun Pelajaran 2016 /2017. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimanakah penggunaan metode 

eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar pada 

peserta didik kelas VIII MTs.M’arif NU Durensewu 

pada mata pelajaran IPA? Dan seberapa jauh 

peningkatan hasil belajarnya?. 

Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mengetahui apakah penggunaan strategi 

pembelajaran kooperatif Learning dengan metode 

eksperimen dalam pembelaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII 

MTs. Ma’arif NU Durensewu Pandaan. 

Hasil Belajar berkaitan dengan bagaimana 

peserta didik mempelajari apa yang ada di sekitarnya, 

bisa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan 

ataupun hal lain yang dijadikan bahan belajar. Dalam 

Dimyati (2002; 4) “menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar 

dan mengajar”. Hasil belajar ditandai dengan 

perubahan prilaku, pola berfikir dan mental.  

Bloom dalam Gulo (2002; 50) membagi 

perolehan atau hasil belajar dalam tiga ranah yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif berkaitan dengan daya fikir, 

pengetahuan dan penalaran, ranah afektif berkaitan 

dengan perasaan, sikap dan kesadaran dan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan ketrampilan motorik 

dan ketrampilan tangan.  

Pembelajaran dengan strategi kooperatif 

learning adalah pendekatan pengajaran melalui 

penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk kerja 

sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam 

mencapai tujuan belajar. Dasar-dasar pembelajaran 

kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya 

terdapat elemen-elemen yang saling terkait seperti; a) 

saling ketergantungan positif, b) interaksi tatap muka, 

c) akuntabilitas individual dan d) ketrampilan untuk 

menjalin hubungan antar pribadi atau ketrampilan 
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sosial  yang secara sengaja diajarkan. Peserta didik 

yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi 

tidak hanya mendapat teguran dari guru tetapi juga 

dari sesama peserta didik. 

Metode eksperimen, suatu pembelajaran 

dengan menggunakan metode eksperimen atau 

percobaan biasanya dilakukan secara terencana, 

sistematis dan teratur untuk memperoleh hasil yang 

membuktikan kebenaran teori (pustaka harapan; 

1996). Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode eksperimen adalah sebagai 

berikut; 1). Melakukan kajian secara induktif yang 

berkait erat dengan permasalahan yang hendak 

dipecahkan, 2). Melakukan studi literatur dan 

beberapa sumber / alat belajar yang relevan dan 3). 

Menginterprestasikan hasil, perumusan kesimpulan, 

pembahasan dan pembuatan laporan.  

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian Tindakan kelas ini bertempat di 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif NU Durensewu 

Pandaan yang berjalan dari bulan Agustus sampai 

bulan September 2016, yang dilaksanakan terdiri dari 

2 (dua) siklus dimana setiap siklusnya 1 kali kegiatan 

tatap muka dengan masing-masing tatap muka selama 

2 jam pelajaran atau 2 x 40 menit. Dalam setiap siklus 

terdiri dari empat tahap yaitu; perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Pada siklus 1 

ini pada tahap perencanaan penulis menyusun RPP 

materi tekanan pada zat padat, menyusun instrumen 

pengamatan yang meliputi lembar  pengamatan 

pengelolaan kelas,lembar observasi guru model, 

lembar tes evaluasi dan lembar angket respon peserta 

didik untuk mengetahui relevansinya. Juga 

menyiapkan alat dan bahan praktikum  seperti, neraca 

pegas (dinamometer), balok dan kubus kayu, 

penggaris, baskom dan tepung terigu yang diperlukan 

dalam proses percobaan. 

Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti 

bertindak sebagai guru dan langsung melakukan 

pembentukan kelompok, peserta didik belajar dalam 

kelompok guru memberikan apersepsi dengan tanya 

jawab awal pengetahuan, peserta didik melakukan 

percobaan secara kelompok, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk mempresentasekan hasil 

percobaan, setiap kelompok dapat menyimpulkan 

hasil diskusinya, guru mengevaluasi setiap peserta 

didik, selesai dan guru beserta peserta didik 

merayakan keberhasilan eksperimen dengan tepuk 

tangan (fase rayakan) 

Pengamatan, dalam hal ini adalah guru 

mata pelajaran lain sebagai observer, aspek yang 

diamati adalah, keaktifan peserta didik, peran guru 

model dan kegiatan lembar kerja peserta didik 

Refleksi: Guru dan observer merangkum 

hasil pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan apakah 

pelaksanaan pada siklus 1 ini sudah mencapai tujuan 

apa belumatau dilanjutkan ke siklus 2 apa tidak. 

Dalam tahap refleksi ini guru di bantu oleh teman 

sejawat yang juga bertindak sebagai observer. 

 

Siklus  2  

Seperti pada siklus 1 pertama adalah tahap 

perencanaan penulis menyusun RPP materi tekanan 

pada zat cair, menyusun instrumen pengamatan yang 

meliputi lembar  pengamatan pengelolaan 

kelas,lembar observasi guru model, lembar tes 

evaluasi dan lembar angket respon peserta didik 

untuk mengetahui relevansinya. Juga menyiapkan 

alat dan bahan praktikum  seperti, balok/kubus kaca 

sebagai akuarium, ikan, penggaris, paku, kertas 

pelepah dan benda-benda lain  yg relevan antar benda 

melayang, mengapung dan tenggelam  

Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti 

bertindak sebagai guru dan langsung melakukan 

pembentukan kelompok, peserta didik belajar dalam 

kelompok guru memberikan apersepsi dengan tanya 

jawab awal pengetahuan, peserta didik melakukan 

percobaan secara kelompok, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk mempresentasekan hasil 

percobaan, setiap kelompok dapat menyimpulkan 

hasil diskusinya, guru mengevaluasi setiap peserta 

didik, selesai dan guru beserta peserta didik 

merayakan keberhasilan eksperimen dengan tepuk 

tangan (fase rayakan) 

Pengamatan, dalam hal ini adalah guru 

mata pelajaran lain sebagai observer, aspek yang 

diamati adalah, keaktifan peserta didik, peran guru 

model dan kegiatan lembar kerja peserta didik 

Refleksi: Guru sebagai peneliti 

mengevaluasi proses dan hasil belajar, apakah sudah 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

observasi, tes dan angket; teknik observasi digunakan 

untuk mengetahui aktifitas peserta didik selama 

pembelajaran, teknik tes /evaluasi digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar peserta didik dan 

teknik angket respon peserta didik digunakan untuk 

memperoleh data tentang respon keaktifan  yang 

berupa angket terbuka. Setelah semua data terkumpul 

kemudian di analisis sebagai berikut:  

Data hasil belajar peserta didik dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase 

berdasarkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

tuntas secara individu nilai 75 dan tuntas secara 

klasikal bernilai 80, data hasil pengamatan aktifitas 

peserta didik  dianalisis secara deskriftif kuantitatif  

dengan menggunakan teknik persentase, dengan skor 

aktifitas minimal mencapai 75 dari skor maksimal 

dan dikatakan aktif apabila dalam satu kelas siswa 

yang aktif secara klasikal nilai 80 % dari keseluruhan 

peserta didik dan respon peserta didik, setelah data 

terkumpul dianalisis dengan persamaan sebagai 

berikut : nilai respon peserta didik  = skor siswa : skor 

maksimal x 100 %  dan setiap pertanyaan ya menda-

pat skor 1 sebaliknya setiap pertanyaan tidak menda-

pat skor 0. Secara individu dikatakn member respon 

positif apabila nilainya 60 ke atas dan kelas dikatakan 

respon positif apabila dalam satu kelas ada 80%. 
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PEMBAHASAN 

Kegiatan pembelajaran berpedoman pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: kegiatan belajar 

mengajar dimulai dengan salam, mengabsensi peserta 

didik kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan 

bahwa materi yang dipelajari hari ini tentang tekanan 

zat padat diawali dengan sebuah pertanyaan : coba 

tusukkan   oleh temanmu dengan pencil yang runcing 

bagaimana rasanya, dan teman lain menusuk dengan 

pangkal pensil bagaimana rasanya? Lebih sakit yang 

mana? Diharapkan anaka-anak menjawab lebih sakit 

ditusuk pada ujung pencil yang runcing. Mengapa 

demikian?  Ada salah seorang anak menanggapi  ya 

pasti yang lebih runcing karena itu lebih menamcap  

ke daging . maka anak-anak saling berfikir apa yang 

menyebabkan perbedaan itu. Sehingga mereka 

mencoba-coba memaku dengan  dua paku yang 

berbeda yang satu paku masih baru yang satu paku 

sudah berkarat dan bengkok. Mereka memaku di 

papan yang sudah tidak terpakai, anak-anak senang 

karena ada perbedaan dalam memaku, kalau memaku 

dengan paku yng baru langsung menamcap, tetapi 

kalau memaku dengan paku yang usang bolak balik 

baru berhasil.   

Dari pengalaman itu baru guru menulis 

materi pelajaran  dan tujuan  pembelajaran  pada 

pertemuan itu yaitu :  a. Peserta didik diharapkan 

dapat memahami adanya perbedaan besar tekanan 

pada ketinggian sebuah benda  b. Peserta didik dapat 

mengerti ada perbedaan besar tekanan pada luas 

permukaan benda  yang berbeda. Baru guru 

memberikan pertanyaan atau diskusi tanya jawab 

untuk memotivasi anak-anak dalam mengerti apa 

yang akan di bahas di materi tersebut, diantaranya:    

Sebelum guru membagi beberapa kelompok 

, guru memberikan  informasi cara menemukan nilai 

takanan dan di tulis di papan tulis. Kemuadian guru 

membagi kelompok yang anggotanya 5 anak, dalam 

satu kelompok anggotanya heterogen setelah itu 

setiap kelompok diberi lembar kerja peserta didik ke 

1 terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama berupa 

gambar kubus kayu diukur dg ketinggihan tertentu di 

bawahnya ada baskom berisi tepung, dan lembar ke 2 

tersedia kolom pengisian data, setiap kelompok 

disediakan alat-alat pembelajaran seperti, 

dinamometer (pegas) tepung, baskon, penggaris dan 

kubus, langkah awal peserta didik disuruh mengamati 

kemudian setiap kelompok melakukan apa  apa yang 

diperintahkan di LKPD itu, dari ke empat kelompok, 

mereka melakukan percobaan secara berulang-ulang 

supaya hasilnya relevan. Tetapi  ada satu kelompok  

berkali-kali melakukan percobaan dan ternyata hasil 

yang diperoleh ; kubus di ukur pada ketinggian benda 

yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi malah 

menghasilkan kedalaman tekanan semakin kecil. 

Sedangkan ketiga kelompok sudah menghasilkan 

nilai yang signifikan. Sedangkan dalam membuat 

kesimpulan rata-rata belum bisa dengan sempurna.  

Kegiatan pembelajaran selanjutnya, guru 

mempersilahkan perwakilan kelompok untuk 

mempersentasekan/membacakan  hasil pengamatan 

mereka. Guru memberikan reward dengan tepuk 

tangan bersama-sama anak. Kemudian guru 

membagikan lagi LKPD  2 dengan dibantu guru mata 

pelajaran lainnya, karena mereka membantu 

mengobservasi/mengamati aktifitas peserta didik dan 

kreatifitas guru, LKPD 2 berisi dua lembar lembar 1 

gambar balok dengan permukaan tegak dan mendatar 

lembar lainnya berisi tabel pengamatan yang mana 

LKPD ke 2 ini harapan guru anak-anak dapat 

membandingkan adakah pengaruhnya luas 

permukaan benda dapat mempengaruhi kedalaman 

tekanan. Pada ketinggian yang sama. Dari LKPD  2 

ini hampir semua kelompok berhasil menunjukkan 

nilai yg dak sama, artinya ada  pengaruhnya.  

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung 

dan sudah dapat datanya pada masing-masing tabel, 

baru dapat di analisis oleh guru/peneliti. Dan hasilnya 

setiap kelompok di LKPD  1 nilainya rata-rat ada 

diatas nilai KKM yaitu 75, dan pada LKPD  2 hanya 

di kelompok  1 saja yang hasil nya di bawah nilai 

KKM, akan tetapi pada kelompok 4 nilainya 

sempurna yaitu 100. Pada sesi  evaluasi  setelah 

dikoreksi  ternyata  ada nilai tertinggi dan nilai 

terendah, anak yang  bernama Andini putri budiarti 

yaitu mendapat nilai 100 sebaliknya salah seorang 

siswa masih mendapat nilai 45, tetapi di lihat dari 

nilai rata-rata dari LKPD 1, LKPD 2 dan evaluasi 

diambil nilai rata-rata ketuntasan, ada 7 anak yang 

tidak tuntas dan 13 anak yang tuntas. Dan jika di ukur 

dengan nilai persentase kelas dari jumlah peserta 

didik yang tuntas dibandingkan dengan seluruh  

jumlah anak dikalikan 100%. Dan hanya 65% dari 

kriteria ketuntasan kelas yaitu 80%. Jadi jauh dari 

ketentuan keberhasilan yang di harapkan. Faktor-

faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan adalah 

mungkin sebagai berikut : 1). Membuat kesimpulan 

yang sulit, 2). di soal evaluasi  yaitu pada soal no 4 

ternyata ada kebimbangan masalah luas permukaan, 

apakah cara mendatar ataukah cara tegak, dan 

hasilnya tidah sesuai yang diharapkan pada kunci 

jawaban pada kisi-kisi soal. Dan di samping itu cara 

menentukan rumus untuk menghitungnya banyak 

yang salah. Jadi disini kesalahan ada pada instrumen 

soal yang di buat oleh guru. 

         Rancunya soal nomor 4 membuat siswa mana 

yang merupakan luas permukaan balok apakah antara 

lebar dan tinggi ataukah dari panjang dan tinggi 

ataukah dari panjang dan lebar.  
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Refleksi.  

Dari kegiatan pembelajaran pada materi 

tekanan zat padat tadi pada saat mulai apersepsi 

sampai dengan pengambilan data dan pengerjaan 

evaluasi terdapat kelemahan-kelemahan baik bagi 

guru/peneliti maupun dari peserta didik sendiri, yaitu 

kurang korelasinya. 

Pertemuan siklus 2 untuk pengambilan data 

telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 

September 2016 jam pelajaran ke 2 dan 3,  

 Kegiatan pembelajaran berpedoman pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: kegiatan belajar 

mengajar dimulai dengan salam, mengabsensi peserta 

didik kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan 

bahwa materi yang dipelajari hari ini tentang tekanan 

zat cair diawali dengan sebuah pertanyaan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membawa gambar ikan-ikan yang ada 

di akuarium disitu terlihat jelas posisi ikan ada yang 

diatas dan ada yang di tengah dan sebagainya, 

kemudian guru bertanya mengapa ikan tidak 

tenggelam? Siapa yang tahu alasannya,mengapa 

demikian? Pertanyaan lagi kepada peserta didik coba 

sebutkan benda-benda yang bisa tenggelam, 

melayang dan benda mengapung? Jawaban peserta 

didik tidak diinventariskan, kemudian guru menulis 

topik pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu 1) 

peserta didik diharapkan bisa menentukan cara 

mencari nilai besar tekanan zat cair dari perbedaan 

posisi ikan. 2)  diharapkan peserta didik bisa 

membedakan sifat benda tenggelam,melayang dan 

mengapung   

Sebelum guru membagi beberapa kelompok, 

guru memberikan  informasi cara menemukan nilai 

takanan dan di tulis di papan tulis. Kemuadian guru 

membagi kelompok yang anggotanya 5 anak, dalam 

satu kelompok anggotanya heterogen setelah itu 

setiap kelompok diberi lembar kerja peserta didik 

(LKPD) ke 1 terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama 

berupa gambar ikan di akuarium diukur dengan 

ketinggihan tertentu , dan lembar ke 2 tersedia kolom 

pengisian data, setiap kelompok disediakan alat-alat 

pembelajaran seperti, paku, kertas, kayu, pelepah 

pisang dan lain-lain  langkah awal peserta didik 

disuruh mengamati kemudian setiap kelompok 

melakukan apa  apa yang diperintahkan di LKPD itu, 

dari ke empat kelompok, mereka melakukan 

percobaan secara berulang-ulang supaya hasilnya 

relevan. Tetapi  ada satu kelompok  yang 

beranggotakan Kuspriyadi dan kawan-kawan   uda 

berkali-kali melakukan percobaan dan ternyata hasil 

yang diperoleh ; agak kesulitan mengukur mereka 

berkali-kali mengukur ikan pada bagian bawahnya 

bukan pada bagian atas, sehingga  menghasilkan 

kedalaman tekanan semakin kecil. Sedangkan ketiga 

kelompok sudah menghasilkan nilai yang signifikan. 

Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung 

dan sudah dapat datanya pada masing-masing tabel, 

baru dapat di analisis oleh guru/peneliti. Dan hasilnya 

setiap kelompok di LKPD  1 yang meliputi ranah 

kognitif, diperoleh hasil belajarnya yang belum tuntas 

6 anak dan yang tuntas 14 anak dengan prosentase 

70%, afektif dengan respon peserta didik dimana 

respon positif 16 anak dan yang respon negatif 

sebesar 4 anak dengan prosentase keberhasilan positif 

80% dan pada ranah psikomorik dimana observer 

terdiri dari guru peneliti dan dibantu dengan guru 

mata pelajaran lain dengan diperoleh hasil 

rekapitulasi nilai aktifitas dan diketahui peserta didik 

yang diperoleh kriteria aktif  ≥ 75  ada 15 anak dan 5 

anak tergolong tidak aktif dimana rentang nilainya < 

75dengan prosentase keberhasilan 75% dimana 

ketuntasan klasikal 80%. Jadi masih belum mencapai 

indikator yang diharapkan, akan tetapi jika dilihat 

dari hasil belajar pada siklus 2 peserta didik yang 

tuntas yaitu bernilai diatas KKM ada 14 anak dengan 

prosentase 70 %. Di sini ada peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus 1 yang sebesar 65%.. 

  

Dari data-data hasil penelitian dilakukan pembahasan 

sebagai berikut: 

1. Aktifitas peserta didik 

Tabel 4.1 persentase penurunan aktifitas peserta  

  didik siklus 1 dan siklus 2 

Data Yang 

Diperoleh 

Hasil 
Penuru

nan Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi % Frekuensi % 

∑ siswa 

yang tuntas 
16 

80.

00 
15 

75.

00 
5% 

 

Indikator 80% 

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat secara jelas bahwa 

aktifitas peserta didik dengan menggunakan metode 

eksperimen dari siklus  1 sampai siklus  2 mengalami 

penurunan yaitu sebesar 5%, hal ini disebabkan 

dengan pembelajaran kooperatif learning metode 

eksperimen peserta didik masih belum terbiasa untuk 

diajak berkompetensi baik dalam percobaan materi 

maupun bekerja sama dalam berkelompok . 

2. Hasil Belajar Peserta didik 

Tabel 4.2 persentase  peningkatan hasil belajar  

  peserta didik siklus 1 dan siklus  2  

    Indikator 80% 

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat secara 

jelas bahwa hasil belajar peserta didik dengan metode 

eksperimen mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu sebesar 5% hal ini disebabkan pembelajaran 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1 Oktober 2016 

 

 

265 

 

dikemas dengan menyenangkan,sehingga hasil 

belajar peserta didik meningkat. 

 

3  Respon peserta didik 

Tabel 4.3 persentase peningkatan respon peserta  

  didik siklus  1 dan siklus 2 

 

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat secara jelas bahwa 

respon peserta didik dengan menggunakan metode 

eksperimen  dari siklus 1 sampai siklus 2 mengalami 

peningkatan yang signifikan yaitu 20%, hal ini 

disebabkan dengan pembelajaran kooperatif learning 

metode eksperimen peserta didik lebih senang dalam 

belajar dan peserta didik juga merasa merupakan hal 

yang baru bagi mereka. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penerapan strategi pembelajaran kooperatif learning 

dengan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik walaupun dalam percobaan 

masih ada bimbingan dari guru, dari siklus 1 sampai 

siklus 2 peserta didik cukup aktif mengikuti pelajaran 

Saran 

Bagi guru strategi ini bisa digunakan untuk materi 

selain mata pelajaran IPA. 

Bagi Sekolah menjadi salah satu alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik akan tetapi 

pihak sekolah punya kesanggupan untuk melengkapi 

alat laboratorium IPA. 

Bagi peserta didik; sangat menyenangkan. 
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Data Yang 

Diperoleh 

Hasil 

Pening

katan Siklus 1 Siklus 2 

Frekue

nsi 
% 

Frekue

nsi 
% 

∑ siswa yang 

tuntas 

13 65 14 70 5% 

Data Yang 

Diperoleh 

Hasil 
Pening

katan Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi % Frekuensi % 

∑ siswa 

yang tuntas 

12 60 16 80 20.% 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL THINK PAIR SHARE 

(TPS) UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP DAN AKTIVITAS 

BELAJAR IPA SISWA KLAS IXF SMP NEGERI 1 LEKOK TAHUN 2016 
 

Agustin Widiastuti, Erni Yulianti 

SMP Negeri 1 Lekok Kab. Pasuruan 

agustin.wied63@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Pembelajaran IPA diarahkan agar bersifat inkuiri dan berbuat, sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep. Kenyataan di lapangan 

siswa kurang maksimal terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Hal ini berdampak pada 

aktifitas belajar yang rendah, dan akibat selanjutnya berpengaruh pula terhadap prestasi 

belajarnya. Berdasarkan keterangan di atas upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan peguasan konsep dan aktivitas belajar adalah dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif model Think Pair Share. Think Pair Share sangat sesuai untuk siswa 

yang baru melakukan pembelajaran kooperatif karena sangat mudah diterapkan dan dapat 

memberdayakan cara berpikir tingkat tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan penguasaan konsep tentang berbagai sistem pada manusia dan meningkatkan 

aktivitas dan mutu pembelajaran di kelas IXF SMP Negeri 1 Lekok. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan 2 siklus setiap siklus dilakukan observasi terhadap aktivitas belajar 

siswa dengan model TPS. Adapun penguasaan konsep menggunakan indikator nilai ulangan 

harian pada setiap siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa sebanyak 88% dari 48% sebelumnya. Penguasaan konsep juga mengalami peningkatan 

yang ditunjukkan dengan ketuntasan belajar dari 80% menjadi 88%. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS), Aktivitas Belajar, 

Penguasaan Konsep. 

 

PENDAHULUAN  

Berdasarkan pengamatan di kelas IXF 

SMP Negeri 1 Lekok nampak bahwa prestasi belajar 

siswa di kelas tersebut kurang maksimal. Banyak 

siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Penyebab 

rendahnya prestasi belajar siswa tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah 1) Guru kurang 

memberdayakan potensi siswa sebagai amanat 

tujuan pendidikan nasional. 2) Guru cenderung 

mendominasi kegiatan belajar melalui metode 

ceramah sehingga proses pembelajaran banyak 

terfokus pada guru (teacher centered). 3) Guru 

kurang perhatian terhadap kemampuan akademik 

yang berbeda di kelas. 4) Strategi pembelajaran 

yang diterapkan belum inofatif dan bervariatif. 5) 

Penggunaan media belajar yang belum maksimal. 6) 

Pemakaian sumber belajar yang sangat terbatas. 

Berdasarkan keterangan di atas upaya yang 

dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

peguasan konsep dan aktivitas belajar adalah dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share. Think Pair Share sangat sesuai untuk 

siswa yang baru melakukan pembelajaran kooperatif 

karena sangat mudah diterapkan dan dapat 

memberdayakan cara berpikir tingkat tinggi, siswa 

banyak diberi kesempatan untuk berpikir secara 

mandiri selanjutnya saling berpasangan dengan 

teman satu kelompok untuk mendiskusikan dan 

saling membantu satu sama lain tentang hasil 

pemikirannya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan penguasaan konsep tentang berbagai 

sistem pada manusia dan meningkatkan aktivitas 

dan mutu pembelajaran di kelas IXF SMP Negeri 1 

Lekok. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. 

Tahapan penelitian meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari 

siklus 1 dan siklus 2, masing-masing siklus terdiri 

dari 3 pertemuan. Sebagai subyek penelitian pada 

Siklus 1 yaitu tentang sistem reproduksi dan pada 

siklus 2 tentang sistem koordinasi. Sampel 

penelitian adalah siswa kelas IXF SMP Negeri 1 

Lekok Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi dan tes. 1) Observasi yang dilakukan 

secara menyeluruh di dalam kelas dan dilakukan 

oleh peneliti dan observer. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui aktivitas siswa tentang 

pembelajaran Think Pair Share. 2) Tes yang 

dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan 

penguasaan konsep. Dalam penelitian ini ada dua 

kali tes, yaitu tes pada siklus I  tentang materi sistem 

reproduksi dan siklus II tentang sistem koordinasi. 
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 Tehnik analisis data meliputi reduksi data, 

paparan dan menarik kesimpulan, 1) Mereduksi 

Data, pada tahap ini data yang telah terkumpul 

berupa hasil tes dan hasil observasi kegiatan siswa 

yang meliputi aspek psikomotor dan aspek afektif 

disederhanakan dan diabstraksikan. Data hasil 

observasi dan  catatan lapangan yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif. 2) Paparan Kegiatan ini 

dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil 

reduksi dengan menyusun secara naratif 

sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil 

reduksi, memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi 

yang dimaksud adalah uraian proses pembelajaran 

serta hasil yang diperoleh sebagai akibat dari 

pemberian tindakan. 3) Penarikan kesimpulan 

kegiatan penarikan kesimpulan mencakup pencarian 

arti atau makna data serta memberi penjelasan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode TPS adalah sebagai berikut. 

A. Siklus 1 

a) Perencanaan Tindakan 1 

Dalam tahap perencanaan tindakan pada 

siklus 1 dilakukan sebagai berikut. 

1. Menentukan KD yaitu tentang Sistem 

Reproduksi. 

2. Menyusun suatu rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

3. Menyusun LKPD (Lembar Kerja Pesesrta 

Didik).berupa kegiatan Diskusi kelompok 

model TPS tentang SK Sistem Reproduksi. 

4. Membuat lembar Observasi untuk mengamati 

Aktivitas belajar siswa yang tampak selama 

kegiatan pembelajaran. 

5. Mengelompokkan siswa secara heterogen 

berdasarkan kemampuan kognitif, jenis 

kelamin dan sosialnya. Junlah siswa adalah 25 

orang sehingga dibentuk menjadi 6 kelompok 

masing-masing terdiri dari 4 orang. 

6. Mempersiapkan alat dan bahan. 

7. Menyusun alat evaluasi (Ul. Harian). 

 

b) Pelaksanaan Tindakan 1: 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

disesuaikan dengan tahap TPS yaitu: 

1. Guru menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Pada kegiatan ini guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai serta 

memberi motivasi pada siswa 

2. Guru menyajikan informasi  
Pada langkah ini guru menjelaskan secara 

singkat tentang materi pembelajaran serta 

menugaskan siswa membaca materi, kemudian 

bertugas membimbing dan mengarahkan siswa 

sesuai dengan petunjuk di RPP. 

 

 

3. Thinking (berpikir) 

Dalam kegiatan ini guru membagikan LKPD 1 

pada masing-masing siswa dan memerintahkan 

siswa untuk memikirkan jawabannya secara 

mandiri.  

4. Pairing (berpasangan) 

Setelah tahap thinking selesai guru 

memerintahkan siswa membentuk kelompok 

yang sudah disusun oleh guru selanjutnya 

dengan saling  berpasangan (pairing) 

mendiskusikan hasil atau jawaban LKPD 1 

secara kolaboratif antar anggota kelompok. 

5. Sharing (Berbagi pengalaman) 
Tahap terakhir guru memerintahkan pada salah 

satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

diperoleh dari tahap Thinking dan Pair, 

kelompok lain menanggapi dan guru bertindak 

sebagai moderator tahap ini yang disebut 

berbagi pengalaman (Sharing). 

Pertemuan1: Siswa melakukan pengamatan Carta 

alat-alat reproduksi Pria (sesuai LKPD 1) 

Pertemuan 2: Siswa melakukan pengamatan Carta 

alat-alat reproduksi wanita (sesuai LKPD 2) 

Pertemuan 3: Siswa mendiskusikan tentang 

kelainan, gangguan pada alat-alat reproduksi. Sesuai 

(LKPD 3). 

 

c) Observasi 1: 

1. Kolaborator melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menerapkan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah 

disusun peneliti. 

2. Peneliti dan kolaborator mencatat keadaan di 

dalam kelas selama kegiatan belajar mengajar 

dalam jurnal/ catatan lapangan. 

3. Peneliti dan kolaborator mengidentifikasi 

hambatan yang terjadi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

d) Refleksi 1 

1. Data-data yang diperoleh melalui observasi 

dikumpulkan dan dianalisa dalam   tahap ini. 

Berdasarkan observasi tersebut, guru dapat 

merefleksi diri tentang pembelajaran yang 

sudah dilakukan. Dengan demikian, guru dapat 

mengetahui efektivitas kinerjanya yang sudah 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi dapat diketahui kekurangan atau 

kesalahan yang dilakukan sehingga pada 

perencanaan selanjutnya dapat diberikan 

perbaikan atau solusi untuk meminimalisir 

kelemahan tersebut. 

2. Melakukan refleksi apakah tindakan yang 

sudah dilakukan dapat meningkatkan Aktivitas 

belajar, serta prestasi belajar siswa pada 

konsep Sistem Reproduksi. Hasil refleksi ini 

dapat digunakan untuk merencanakan 
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sekaligus melaksanakan tindakan siklus 

berikutnya yaitu siklus 2. 

3. Selain hal di atas untuk mengetahui hasil 

belajar siswa juga diberikan ulangan harian 

yang diberikan setiap selesai satu siklus. Hasil 

ulangan harian selanjutnya dianalisa untuk 

menentukan ketuntasan belajar baik 

perorangan maupun secara klasikal.  

 

B. Siklus 2 

Pada siklus 2 tahap-tahap yang dilakukan 

sama dengan siklus 1 tetapi pengamatan dan materi 

merupakan lanjutan dari kegiatan siklus 1 yaitu 

materi sistem koordinasi. sesuai dengan LKPD yang 

telah disusun guru. Kegiatan pada siklus 2 

difokuskan pada upaya mengatasi kesulitan yang 

belum teratasi pada kegiatan siklus 1. 

a) Perencanaan Tindakan 2 

Kegiatan ini meliputi: 

1. Menyusun suatu rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

2. Menyusun LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik).berupa tentang KD Sistem Koordinasi. 

3. Membuat lembar Observasi untuk mengamati 

Aktivitas belajar siswa yang tampak selama 

kegiatan pembelajaran. 

4. Mengelompokkan siswa secara heterogen 

berdasarkan kemampuan kognitif, jenis 

kelamin dan sosialnya. Junlah siswa adalah 25 

orang sehingga dibentuk menjadi 6 kelompok 

masing-masing terdiri dari 4 orang. 

5. Mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran. 

6. Menyusun alat evaluasi (Ul. Harian). 

 

b) Pelaksanaan Tindakan 2: 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

disesuaikan dengan tahap TPS yaitu: 

1. Guru menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Pada kegiatan ini guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai serta 

memberi motivasi pada siswa. 

2.  Guru menyajikan informasi  

Pada langkah ini guru menjelaskan secara 

singkat tentang materi sistem 

reproduksikoordinasi serta menugaskan siswa 

membaca materi tersebut, kemudian bertugas 

membimbing dan mengarahkan siswa sesuai 

dengan petunjuk di RPP. 

3. Thinking (berpikir) 

Dalam kegiatan ini guru membagikan LKS 

pada masing-masing siswa dan memerintahkan 

siswa untuk memikirkan jawabannya secara 

mandiri. 

4. Pairing (berpasangan) 

Setelah tahap thinking selesai guru 

memerintahkan siswa untuk berpasangan 

(pairing) mendiskusikan hasil atau jawaban 

LKS secara kolaboratif antar anggota 

kelompok. 

5. Sharing (Berbagi pengalaman) 
Tahap terakhir guru memerintahkan pada salah 

satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

diperoleh melalui tahap Pair, tahap ini yang 

disebut berbagi (sharing). 

Pertemuan1: Siswa melakukan pengamatan carta 

susunan syaraf pada manusia (sesuai LKPD 1) 

Pertemuan 2: Siswa melakukan sistem indra 

(sesuai LKPD 2) 

Pertemuan 3: Siswa melakukan diskusi tentang 

kelainan pada sisitem koordinasi 

 

c) Observasi 2: 

1. Kolaborator melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menerapkan kegiatan pembelajaran 

menggunakan lembar observasi yang telah 

disusun peneliti. 

2. Peneliti dan kolaborator mengamati apakah 

ada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar 

dibanding kegiatan siklus 1 

 

d) Refleksi 2 

1. Data-data yang diperoleh melalui observasi 

dikumpulkan dan dianalisa dalam   tahap ini. 

Berdasarkan observasi tersebut, guru dapat 

merefleksi diri tentang pembelajaran yang 

sudah dilakukan. Dengan demikian, guru dapat 

mengetahui efektivitas kinerjanya yang sudah 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dan 

refleksi dapat diketahui kekurangan atau 

kesalahan yang dilakukan sehingga pada 

perencanaan selanjutnya dapat diberikan 

perbaikan atau solusi untuk meminimalisir 

kelemahan tersebut. 

2. Melakukan refleksi apakah tindakan yang 

sudah dilakukan dapat meningkatkan Aktivitas 

belajar, serta penguasaan konsep siswa pada 

konsep reproduksi. Hasil refleksi ini dapat 

digunakan untuk merencanakan sekaligus 

melaksanakan penelitian tindakan lebih lanjut. 

 

Selain hal di atas untuk mengetahui 

peningkatan penguasaan konsep diberikan ulangan 

harian yang diberikan setiap selesai satu siklus. 

Hasil ulangan harian selanjutnya dianalisa untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

Data hasil pengamatan siswa menunjukkan 

bahwa aktifitas belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 12 siswa menjadi 22 siswa atau 

dari 48% siswa yang aktif menjadi 88%. Indikator 

meningkatnya Aktivitas pembelajaran di kelas 

ditunjukkan oleh sejumlah portofolio kegiatan 

siswa. Portofolio kegiatan siswa menunjukkan 

adanya kemajuan dalam kegiatan pembelajaran pada 

setiap siklus. 

Dari hasil ulangan harian yang dilakukan 

pada setiap siklus pembelajaran menunjukkan 

bahawa terjadi kenaikan nilai ketuntasan belajar dari 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

269 

72%, 80%, dan 88%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penguasan konsep berbagai sistem pada 

manusia meningkat.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran 

kooperatif model think pair share (TPS) untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan aktivitas 

belajar IPA siswa klas IXF SMP Negeri 1 Lekok 

Tahun 2016 

Saran 

 Model pembelajaran TPS diharapkan bisa 

diterapkan pada materi IPA yang lain. Selain 

penerapan model hendaknya ada dukungan media 

yang sesuai. 
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METODE PEMBELAJARAN SMALL GROUP WORK PADA SISWA KELAS 

IX SMP NEGERI 3 NGULING KABUPATEN PASURUAN TAHUN AJARAN 

2016 / 2017 
 

Anik Nur Yulianingsih, Munzil 

SMPN 3 Nguling Pasuruan Jawa Timur 

aniknyagus@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus ini bertujuan untuk mengetahui prestasi 

belajar IPA di kelas IXC SMPN 3 Nguling Pasuruan  menggunakan metode pembelajaran  

small group works.Tahapan penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Adapun kelas yang diteliti adalah kelas IXC dengan jumlah siswa 28 orang. 

Kualitas pelaksanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan small group work pada 

siklus I sebesar 78,33, pada siklus II sebesar 86,67. Nilai rata–rata awal motivasi belajar siswa 

63,42, pada siklus I sebesar 71,93 dan meningkat pada siklus II sebesar 85,67.  Nilai rata-rata 

awal kognitif siswa sebesar 72,70 pada siklus I sebesar 73,73, pada siklus II meningkat 

sebesar  82,60. Berdasarkan uraian data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

small group work dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar kognitif siswa. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Prestasi Belajar IPA, Small Group Work. 

 

PENDAHULUAN 

Era modern saat ini sudah dikenal sebagai 

era globalisasi dan era teknologi informasi, 

perubahan yang sangat cepat ini merupakan fakta 

dalam dunia pendidikan, sehingga siswa perlu 

dibekali dengan kompetensi yang memadai, agar 

menjadi aktif dalam masyarakat. Salah satu bidang 

pendidikan yang perlu dikembangkan adalah 

Pendidikan Sains yang menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Pengembangan kemampuan siswa dalam 

bidang IPA merupakan salah satu motivasi, sebagai 

kunci keberhasilan meningkatkan kemampuan 

dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

memasuki dunia teknologi termasuk teknologi 

informasi untuk kepentingan pribadi, sosial, 

ekonomi dan lingkungan. Motivasi juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Mata pelajaran IPA di SMP menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar guru mampu 

mengembangkan strategi dalam mengajar yang 

dapat meningkatkan motivasi siswa, sehingga 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

meningkat.  

Hasil angket dari 28 siswa khususnya pada 

kelas IXC SMP Negeri 3 Nguling ditemukan bebe-

rapa permasalahan: hasrat dan keinginan berhasil 

53.34%, dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

62.08%, harapan dan keinginan cita- cita masa 

depan 65%,  penghargaan dalam belajar 46.67%, 

keinginan yang menarik dalam belajar 70%, 

lingkungan belajar yang kondusif 48.33% . Dari 

uraian tersebut berdampak pada hasil belajar siswa 

yang rata-ratanya kurang dari KKM 75, terlihat dari 

rata-rata hasil ulangan terakhir yaitu 68,08 . 

  Motivasi siswa dapat ditinjau dari cara 

pembelajaran guru yaitu dengan pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif.  Salah satu teknik pengajaran-

nya dengan pembelajaran small group work, karena 

siswa dapat bertukar pendapat secara bebas.  

 Siswa biasanya memiliki rasa takut bila 

bertanya pada guru. Diharapkan dalam 

pembelajaran small group work siswa bisa lebih 

aktif dan memiliki motivasi yang tinggi dalam 

mengikuti pelajaran IPA karena siswa akan 

mengalami, melakukan, mendengar, menyimak, 

berbicara, mengeluarkan pendapat, mengamati dan 

menggunakan kemampuan berfikir sehingga mereka 

tidak hanya menunggu sajian guru. 

Pembelajaran small group work efektif 

ketika siswa berpikir bagaimana bekerja dalam 

kelompok kecilnya dan dapat belajar bagainama 

memberi dan menerima bantuan, cara efektif 

menemukan masalah baru. Pembelajaran small 

group work membantu siswa belajar aktif dalam 

menyelesaikan masalah dan tugas sehingga dapat 

meningkatkan nilai kognitif siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 3 

Nguling Pasuruan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX C tahun ajaran 2016-2017  

SMPN 3 Nguling Pasuruan . Jumlah siswa di kelas 

tersebut berjumlah 31 orang yang terdiri 11 siswa 

laki-laki dan 20 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2016 – 

September tahun 2016.  
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Jenis penelitian yang digunakan Classroom 

Action Research (CAR) dengan model pembelajaran 

small group work. Di Indonesia penelitian ini 

dikenal dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

(Arikunto, 2009:4). Penelitian ini dilakukan dengan 

dua siklus.  

 Instrument penelitian merupakan alat yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini 

terdiri atas 2 macam. Pertama Instrument pelaksana-

an pembelajaran meliputi: Silabus, Rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP), Lembar kerja siswa, 

dan Kisi- kisi soal penulisan tes. Kedua, Instrumen 

pengumpulan data meliputi: Lembar observasi 

pelaksanaan pembelajran, Soal tes, dan Angket 

motivasi belajar siswa. 

      

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian pada siklus I. pada tahap 

perencanaan siklus I ini peneliti melakukan 

persiapan-persiapan untuk melaksanakan tindakan 

siklus I. Persiapan-persiapan yang dilakukan 

diantaranya: mencari penggaris, kain wol, balon, 

kaca, kain sutra, ebonit, kertas-kertas kecil,, 

selanjutnya menyusun RPP dengan langkah 

pembelajaran dengan penggunaan media audio 

visual, langkah terakhir membuat soal evaluasi yang 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Saat 

pembelajaran di kelas harus dipersiapkan laptop . 

Pelaksanaan siklus I pada hari Rabu, 10 

Agustus 2016. kegiatan diawali dengan berdo’a 

bersama untuk mengawali pembelajaran bersama-

sama dipimpin oleh ketua kelas, kemudian 

memeriksa kehadiran peserta didik. Setelah itu 

memberikan motivasi dengan mendemonstrasikan 

peristiwa listrik statis, yaitu Guru mengambil plastik 

transparan yg baru kemudian di dekatkan pada 

rambut seorang siswa...... Ternyata rambut siswa 

tersebut berdiri. Banyak siswa yang terheran karena 

rambutnya bisa berdiri..., Ada seorang siswa yang 

bertanya ,”Mengapa rambutnya itu bisa berdiri bu? 

“ Ayo siapa yang bisa menjawab? Karena ada 

magnetnya bu.. Karena ada listriknya bu....  . 

Kemudian Guru memberi demonstrasi dgn 

membawa alat plastik transparan  , kemudian di 

gosok-gosokan ke rambut, setelah itu plastik 

didekatkan pada kertas kecil-kecil yang telah 

disediakan.... Apa yang terjadi ?  Melekat 

bu..Mengapa kertas-kertas kecil bisa tertarik pada 

plastik....? Karena ada listriknya 

Apakah listriknya berlangsung lama? Siswa 

menjawab ,”tidak”.. Mengapa? Siswa 

menjawab,”Listriknya sudah habis bu”..... Nah....., 

itulah yang disebut LISTRIK STATIS. 

Selanjutnya guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan memberikan pernyataan 

kepada peserta didik, “Pada pembelajaran hari ini, 

ibu harapkan kalian memahami asal usul terjadinya 

listrik statis  dalam kehidupan sehari-hari”   

Guru meriview materi pelajaran kelas VIII,” 

Apakah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak 

dapat dibagi lagi?” Ada anak yang langsung 

menjawabnya,”Atom bu”. Kemudian guru 

melaksanakan pembelajaran menggunakan laptop 

dan LCD, untuk menjelaskan yang abstrak agar 

lebih nyata, mengenai partikel penyusun atom, 

membedakan proton, elektron dan netron, benda 

bermuatan netral, positif dan negatif. Siswa 

memperhatikan  garis besar materi yang dijelaskan 

guru dan bertanya apabila ada yang kurang jelas. 

Pada kegiatan inti peserta didik dibentuk 

menjadi 7 kelompok, yang terdiri dari empat siswa 

yang mempunyai kemampuan yang berbeda dan 

jenis kelamin yang berbeda pula. Setiap kelompok 

terdiri dari atas laki-laki dan perempuan, yang 

mempunyai kemampuan lebih dan lemah. Setelah 

mendapat LKS dari guru, kemudian dilanjutkan 

percobaan menggosok penggaris plastik   dengan 

kain wol berdasarkan lks kegiatan 1  tentang konsep 

benda bermuatan.Setelah semuanya selesai maka 

setiap kelompok diwakili salah satu anggotanya 

mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjut-

nya dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

presentasi yang telah dilakukan sekaligus penguatan 

terhadap hasil kerja kelompok dari guru. Selain itu 

guru juga memberikan penilaian terhadap aktivitas 

siswa dalam diskusi kelas. Guru memberi peng-

hargaan terhadap kelompok yang terbaik, ternyata 

kelompok yang beruntung adalah kelompok 2 

 Kegiatan akhir selama 10 menit dengan 

mengkondisikan peserta didik kembali ke tempat 

duduk semuala, kemudian guru memberikan Post 

Tes kepada masing-masing siswa. Siswa mengerja-

kan bersungguh-sungguh supaya mendapat hasil 

yang memuaskan. Kemudian pembelajaran di tutup 

dengan mengucapkan rasa syukur.  

Adapun hasil evaluasi siklus I adalah 

sebagai berikut 

Tabel 1. Nilai Hasil Belajar Siklus I 

 
No Keterangan Nilai 

1 Nilai Tertinggi 81 

2 Nilai Terendah 54 

3 Jumlah Nilai  1907 

4 Nilai Rata-rata 73,73 

 

Tabel 2. Ketuntasan Belajar Siklus I 
No Hasil Tes akhir Jumlah Presentase 

1.  Peserta didik yang 

tuntas 

21 75 % 

2. Peserta didik yang 

belum tuntas 

7 25 % 

 

Hasil penelitian pada siklus 1 belum maksimal. 

Walaupun sudah ada pe-ningkatan nilai hasil belajar 

siswa, namun ketuntasan belajar siswa masih 

rendah, yaitu 61,5%. Aktivitas siswa selama pem-

belajaran pada siklus I kurang mendapat respon dari 

siswa, karena mereka hanya mengenal materi lewat 

buku pelajaran mereka, siswa bosan karena tidak 

ada con-toh yang menarik minat siswa terhadap 
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materi yang mereka pelajari. Dari kondisi hasil 

belajar ini, dapat dianalisis bahwa, ternyata 

pembelajaran yang berlangsung selama ini hanya 

berpusat pada penjelasan guru dan siswa masih 

kebingungan dalam menerapkan metode. Ini 

terbukti tingkat ketuntasan belajar siswa yang masih 

rendah, yaitu 61,5%.  

Berdasarkan refleksi yang dilaku-kan, terdapat 

beberapa kelemahan atau masalah penerapan 

metode pada proses pembelajaran sehingga 

pemahaman siswa pada materi pelajaran belum 

maksimal. Sehingga untuk siklus II diberikan 

tambahan waktu dan kesempatan lebih banyak 

supaya semua kelompok dapat menyampaikan 

pendapat dan menyelesaikan masalah/ soal., 

memberikan penguatan materi, sehingga siswa jelas 

pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir 

memberikan tambahan nilai agar siswa berusaha 

menjawab benar pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru 

Hasil Angket Siklus I, motivasi belajar siswa 

menunjukkan data sebagai berikut: 1) hasrat dan 

keinginan berhasil 60%, 2) dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar 73,75%, 3) harapan dan keinginan 

cita-cita masa depan 72,5%, 4) penghargaan dalam 

belajar 74,17%, 5) keinginan yang menarik dalam 

belajar 75,83%, 6) lingkungan yang kondusif 

58,5%. Nilai rata-rata motivasi belajar siswa 66,93 

Pelaksanaan siklus II pada hari Rabu, 7 

September 2016. kegiatan diawali dengan berdo’a 

bersama untuk mengawali pembelajaran bersama-

sama dipimpin oleh ketua kelas, kemudian 

memeriksa kehadiran peserta didik. Setelah itu 

memberikan motivasi  dan Apersepsi: 

“Jika  antara muatan yang sejenis didekatkan maka 

akan terjadi gaya tolak-menolak, sebaliknya jika 

muatan yang berlawanan jenis maka akan terjadi 

gaya tarik-menarik. Tergantung dari apa sajakah 

besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak menolak 

antara dua muatan listrik tersebut?  

Siswa I menjawab,”Muatannya bu,” Guru 

meminta siswa mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipela-

jari dan melakukan kajian pustaka yang sesuai 

materi yang akan dipelajari. Untuk menguatkan 

materi tersebut guru melaksanakan pembelajaran 

menggunakan laptop dan LCD, untuk menjelaskan 

yang abstrak agar lebih nyata, tentang: (1) bunyi 

Hukum Coulomb, (2) Faktor-faktor  yang mem-

pengaruhi gaya elektrostatis/gaya Coulomb, (3) 

rumus persamaan gaya Coulomb, dan (4) menyebut-

kan konsep medan listrik dan menggambarkan 

garis-garis gaya listrik. 

Siswa memperhatikan garis besar materi 

yang dijelaskan guru, kemudian  mengerjakan LKS 

kegiatan 2 , tentang konsep hukum coulomb dan 

konsep medan listrik secara berkelompok. Kemu-

dian setiap kelompok diwakili salah satu anggotanya 

mempresentasikan hasil kerja kelompok.Dengan 

bimbingan gurus, siswa membahas hasil kerja 

kelompok yang telah dipresentasikan oleh masing-

masing kelompok. Setelah itu guru memberikan 

umpan balik dan penguatan terhadap hasil kerja 

kelompok. Guru memberikan penilaian terhadap 

aktivitas siswa dalam diskusi kelas.Guru memberi-

kan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik. 

Sebagai penutup, Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Sekali lagi guru memberi penguatan 

materi. 

Konsep hukum Coulomb dan Medan 

listrik. Kemudian guru memberikan post tes pada 

masing-masing siswa. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dan memberi ucapan salam pada 

siswa.  Siswa menjawab salam. Adapun hasil 

evaluasi siklus II adalah sebagai berikut 

Tabel 3. Nilai Hasil Belajar Siklus II 

No Keterangan Nilai 

1 Nilai Tertinggi 81 

2 Nilai Terendah 54 

3 Jumlah Nilai 2316 

4 Nilai Rata-rata 82,69 

 

Tabel 4. Ketuntasan Belajar Siklus II 
No Hasil Tes akhir Jumlah Presentase 

1. 
Peserta didik yang 

tuntas 
26 92,85 % 

2. 
Peserta didik yang 

belum tuntas 
2 7,15 % 

. 

Hasil observasi selama pelaksanaan tindakan 

siklus II menunjukkan proses pelaksanaan 

pembelajaran siklus II lebih baik dari pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I. hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan skor pada siklus II, 

peningkatan tersebut meliputi: 

Semua kelompok berhasil menyampaikan 

pendapat dari hasil diskusi dan menyelesaikan 

masalah atau soal di depan kelas . 

Hasil angket siklus II ,motivasi belajar siswa 

menunjukkan data sebagai berikut: 1) hasrat dan 

keinginan berhasil 80,28%, 2) dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 81,67%, 3) harapan dan 

keinginan cita-cita masa depan 80%, 4) penghargaan 

dalam belajar 99%, 5) keinginan yang menarik 

dalam belajar 81,67%, 6) lingkungan yang kondusif 

79,17%. Nilai rata-rata motivasi belajar siswa 80,67  

 

PENUTUP 

Strategi small group work dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA  di kelas IXC SMPN 

3 Nguling Pasuruan. Pada siklus I nilai rata-rata 

siswa hanya 68,08 dan ketuntasan belajar 75%. Pada 

siklus II nilai rata-rata siswa naik menjadi 82,69 dan 

ketuntasan belajar 92,85%.  

Guru dapat mengembangkan berbagai 

alternatif pembelajaran untuk me-ningkatkan nilai 

prestasi belajar siswa.
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PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN MATERI 

BESARAN DAN SATUAN MELALUI PENERAPAN METODE PEMETAAN 

PIKIRAN PADA SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 1 PRIGEN 
 

Siti Maslikhah, Munzil 

SMP Negeri 1 Prigen 

smaslikhah78@gmail.com 

  

Abstrak 

 

Latar Belakang dari penelitian tindakan kelas ini adalah sikap kurang bergairah, kurang aktif, 

kelas kurang berpusat pada siswa, dan kadang-kadang ada yang bermain-main sendiri di 

dalam kelas menjadi masalah yang dihadapi SMP Negeri 1 Prigen  khususnya untuk mata 

pelajaran fisika menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Permasalahan dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah bagaimana aktifitas siswa dan hasil belajar fisika serta respon siswa 

pada pokok bahasan Besaran dan Satuan melalui model pembelajaran dengan Peta Konsep 

di kelas VII-C SMP Negeri 1 Prigen . Dan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

mendeskripsikan aktifitas siswa, mengetahui hasil belajar siswa, dan mengetahui respon 

siswa terhadap pembelajaran di kelas VII-C SMP Negeri 1 Prigen. Melalui penelitian 

tindakan kelas (PTK) masalah ini dicoba untuk diatasi dengan model pembelajaran dengan 

Metode Peta Konsep. PTK dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas 

VII-C semester 1 SMP Negeri 1 Prigen  yang berjumlah 40 siswa. Data diperoleh melalui 

observasi, pemberian tes uji kompetensi, dan penyebaran angket. Kemudian dianalisilis 

secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktifitas siswa meningkat 

dalam berkelompok, mengerjakan tugas-tugas, berfikir bersama, dan menjawab soal-soal. 

Hasil belajar siswa meningkat dan respon terhadap pembelajaran yang dilaksanakan positif. 

Dengan demikian dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas melalui model pembelajaran 

dengan metode peta konsep siklus I dan siklus II, disimpulkan bahwa dapat meningkatkan 

hasil belajar fisika pada pokok bahasan Besaran dan Satuan di SMP Negeri 1 Prigen  dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran fisika pada pokok bahasan Besaran dan 

Satuan.  

 

Kata kunci : metode pemetaan pikiran, minat belajar, hasil belajar 

 

 

PENDAHULUAN 

Minat belajar merupakan bentuk 

ketertarikan , keinginan siswa untuk melakukan hal, 

tugas, latihan, yang berkaitan dengan pembelajaran. 

Dengan meningkatnya minat siswa dalam belajar 

maka secara signifikan prestasi hasil belajarpun 

secara otomatis akan baik. Dengan demikian peran-

an minat menjadi sangat penting/dominan berkaitan 

dengan upaya peningkatan hasil belajar siswa. 

Kenyataan yang terjadi dalam 

pembelajaran  sering dijumpai hal-hal yang tidak 

mendukung dalam rangka pencapaian hasil belajar 

seperti minat atau keinginan siswa dalam belajar 

yang relatif  masih rendah, beberapa kompetensi 

dasar  sebagai  tujuan pembelajaran yang belum 

mampu tercapai sesuai dengan standar kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang diharapkan dan 

sebagainya, sehingga perlu dilakukan upaya atau 

langkah konkret untuk meningkatkan minat atau 

motivasi belajar pada siswa. Minat belajar 

merupakan bentuk ketertarikan, keinginan siswa 

untuk melakukan hal , tugas, latihan , yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Dengan meningkatnya minat 

siswa dalam belajar maka secara signifikan prestasi 

hasil belajarpun secara otomatis akan baik. Dengan 

demikian peranan minat menjadi sangat penting / 

dominan berkaitan dengan upaya peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dikelas VII 

SMPN 1 Prigen diketahui hasil belajar IPA masih 

rendah. Permasalahan yang dihadapi pada 

pembelajaran IPA dikelas adalah: (1) Motivasi 

belajar masih rendah dimana siswa masih berpan-

dangan bahwa IPA merupakan pelajaran yang sulit. 

(2) Aktifitas belajar siswa dalam mencari 

pengetahuan sendiri, cenderung pasif dan hanya 

menunggu pemberian materi dari guru saja. (3) 

Kemampuan berpikir siswa rendah dilihat dari 

jarangnya siswa mengajukan pertanyaan kepada 

guru maupun menjawab pertanyaan guru. (4) 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa tidak bisa 

bertahan lama, (5) Prestasi belajar siswa rendah 

dimana sebagian besar siswa belum bisa memahami 

kompetensi dasar IPA dengan baik sehingga belum 

dapat mencapai KKM yang ditetapkan. 

Langkah yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan atau menumbuhkan minat dan hasil 

belajar siswa salah satunya adalah dengan meng-

gunakan konsep/model pembelajaran Peta Konsep 

atau mind map (pemetaan pikiran). Penggunaan 

mailto:Smaslikhah78@gmail.com
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model pembelajaran Peta Konsep atau mind map ini 

di dapat meningkatkan minat belajar siswa karena 

pembelajaran dengan konsep ini lebih didasarkan 

pada kemudahan untuk menggali informasi yang 

akan menarik minat siswa terutama dalam hal 

penyajian materi / bahan ajar yang lebih skematis, 

terperinci, dan lebih konkret dengan berbagai variasi 

gambar / tulisan yang menarik perhatian siswa yang 

belajar. 

Menurut Tony Buzon (2007) mind map 

(pemetaan pikiran) adalah cara mudah menggali 

informasi dalam dan luar otak, cara baru untuk 

belajar dan berlatih yang cepat dan ampuh , cara 

membuat catatan yang tidak membosankan dan cara 

terbaik untuk membuat ide-ide baru dalam 

merencanakan proyek. 

 Adapun  alasan pemilihan strategi tersebut 

sebagai berikut ini. Pertama, adanya mind map / 

Peta Konsep dapat membantu siswa dalam 

mengatur fokus perhatiannya sehingga 

menghindarkannya dari pemberian fokus berlebihan 

pada  materi yang kurang penting, atau sebaliknya 

kurang memberikan perhatian pada materi yang 

penting. Kedua, adanya mind map / Peta 

Konsep  memungkinkan siswa dapat melakukan 

kegiatan memahami materi Besaran dan 

satuan  dengan tujuan yang jelas, yakni menemukan 

informasi untuk menjawab materi Besaran dan 

Satuan.  Ketiga, dengan dilatihnya siswa 

melakukan mind map / Peta Konsep sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai, 

berarti  pembelajaran tidak hanya difokuskan pada 

hasil, tapi juga pada proses panguasaan 

keterampilan mind map / Peta Konsep. 

Langkah yang dapat ditempuh untuk dapat 

meningkatkan atau menumbuhkan minat dan 

hasil belajar siswa salah satunya adalah dengan 

menggunakan konsep/model pembelajaran mind 

map (pemetaan pikiran). Penggunaan model 

pembelajaran mind map ini diduga dapat mening-

katkan minat dan hasil belajar siswa karena pem-

belajaran dengan konsep ini lebih didasarkan pada 

kemudahan untuk menggali informasi yang akan 

menarik minat siswa terutama dalam hal penyajian 

materi / bahan ajar yang lebih skematis, terperinci, 

dan lebih konkret dengan berbagai variasi gambar/ 

tulisan yang menarik perhatian siswa yang belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari tahapan: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3) 

observasi proses belajar, dan  (4) refleksi. 

 Penelitian ini bertempat dikelas VII SMP 

Negeri 1 Prigen Tahun Pelajaran 2016/2017. Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian. 

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama satu 

bulan yaitu tanggal 16 Agustus 2016 sampai 13 

september 2016. Subyek penelitian adalah siswa-

siswi kelas VII C SMP Negeri 1 Prigen Tahun 

Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Siklus I 

Siklus pertama terdiri dari empat tahap sebagai 

berikut : 

A. Perencanaan, dimana guru harus menyusun 

RPP, system penilaian, lembar observasi 

penilaian aktivitas siswa serta menyiapkan tes 

tulis pada materi besaran dan satuan. 

B. Pelaksanaan tindakan 

Guru menerapkan konsep pembelajaran 

mind map untuk mengajarkan materi  Besaran dan 

Satuan , pada siswa kelas VII C SMP Negeri 1 

Prigen  tahun pelajaran 2016-2017 . Langkah-

langkah dalam  siklus I  ini antara lain  sebagai 

berikut : 

1. Guru menyiapkan media pemebelajaran yang 

berupa bagan, skema pohon faktor, pada sebuah 

kertas media, untuk menyampaikan  materi 

pelajaran mengenai Besaran dan Satuan. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

mengenai  materi Besaran dan Satuan. 

3. Guru menerapkan konsep pembelajaran mind 

map, dengan prosedur sebagai berikut : 

 Menulis masalah (topik) pembahasan 

yakni tentang  Besaran dan Satuan 

,  pada bagian tengah kertas dalam 

bentuk lingkaran atau pohon. 

 Membuat cabang-cabang masalah 

(topik) tentang Besaran dan Satuan 

secara lebih terperinci. 

 Membuat ranting-ranting yang 

berhubungan dengan cabang atau 

berkaitan dengan topik yang sedang 

dibahas yakni Besaran dan Satuan . 

4. Guru selanjutnya memberikan latihan terhadap 

setiap kelompok yang sudah terbentuk dengan 

konsep pemetaan pikiran untuk menguraikan 

masalah yang berkaitan dengan topik masalah 

yang sedang dibahas yakni tentang Besaran dan 

Satuan, dengan memberikan batasan waktu 

mengerjakan yakni 20 menit. Di akhir pem-

bahasan guru menyimpulkan materi pemba-

hasan  melalui konsep mind map tersebut. 

5. Guru mengadakan tes/evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan hasil belajar siswa 

6. Guru melakukan refleksi terhadap efektifitas 

penerapan konsep pembelajaran mind map ini. 

Selanjutnya hasil tes diolah untuk 

mendapatkan  nilai kuantitatif (bentuk angka). Hasil 

tes yang telah diperoleh kemudian dibandingkan 

hasilnya dengan pencapaian  sebelumnya. Hasil 

penerapan konsep pembelajaran mind map 

(pemetaan pikiran ) adalah sebagai berikut : 

Pada awal dimulai pembelajaran dapat dilihat 

1. Siswa kurang bersemangat bekerja secara 

kelompok dalam pembalajaran. 
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2. Siswa belum terbiasa dengan kondisi belajar 

menggunakan model pembelajaran  dengan 

metode Peta Konsep. 

3. Siswa malas menjawab pertanyaan  dan saling 

menunggu teman atau kelompok lainnya. 

4. Aktivitas interaksi dalam kelompok, 

menyamakan persepsi, saling menanyakan 

dalam kelompok masing kurang 

5. Kurang disiplin dan percaya diri dalam 

menjawab soal masih merupakan butir yang 

lemah. 

6. Waktu tidak cukup karena peneliti harus 

menjelaskan terlebih dahulu model 

pembelajaran dengan metode Peta Konsep 

kepada siswa tentang aturan-aturan yang ada 

dalam Peta Konsep. 

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan 

pada siklus I diatas dilakukan upaya sebagai berikut: 

1) Memotivasi siswa dengan menunjukkan alat-

alat peraga yang akan digunakan dalam Metode 

Peta Konsep berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

2) Peneliti perlu mengelola waktu dengan baik. 

3) Memberikan peringatan kepada anggota 

kelompok untuk lebih disiplin dan percaya diri 

sehingga mengetahui dan memahami 

pertanyaan agar dapat menjawab dengan tepat. 

4) Perlu bimbingan yang intensif  melatihkan 

pentingnya berfikir bersama dalam 

kelompoknya, dan memperhatikan materi yang 

ingin disampaikan. 

5) Pada akhir siklus pertama dari hasil pengamatan 

setelah dilakukan tindakan-tindakan terjadi 

perubahan suasana kelas, antara lain: 

1. Siswa mulai terbiasa dengan kondisi 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran dengan metode Peta Konsep dan 

mulai memahami langkah-langkahnya. 

2. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran.. 

3. Siswa sudah bisa melakukan kegiatan sesuai 

petunjuk guru, dengan cepat melaksanakan 

pembentukan kelompok dan bersemangat 

bekerja dalan kelompoknya. 

4. Siswa mendengarkan soal yang dibacakan 

dengan penuh perhatian, menganalisia setiap 

pertanyaan dan sangat antusias untuk 

menjawab pertanyaan. 

5. Suasana pembelajaran semakin menye-

nangkan saat masing-masing kelompok 

berebut untuk menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan alasan-alasan dari jawaban 

dengan antusias mencari tahu jawaban yang 

benar melalui peragaan. 

C. Pengamatan 

Dalam penelitian tindakan kelas siklus 

pertama dilakukan observasi tentang aktifitas siswa 

dan penilaian hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menggunakan dengan metode Peta 

Konsep. Dalam observasi yang dilakukan untuk 

mengetahui aktifitas siswa yang menjadi aspek 

penilaiannya meliputi aspek berkelompok, 

mengerjakan tugas-tugas, berfikir bersama, dan 

menjawab pertanyaan. Sedangkan penilaian hasil 

belajar siswa melalui tes tertulis berupa soal-soal uji 

kompetensi berkaitan dengan materi yang dipelajari, 

yaitu besaran  dan satuan. 

Hasil observasi siswa dan hasil belajar 

siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Siklus I 
KETERANGAN SIKLUS I 

Prosentase rata-rata aktivitas siswa 72.79 

Prosentase rata-rata hasil belajar 

siswa 
68.64 

 

D. Refleksi 

Hasil refleksi pada siklus I yaitu 

1. Siswa belum terbiasa dengan kondisi belajar 

menggunakan model pembelajaran dengan 

metode Peta Konsep. Hal ini disebabkan karena 

model pembelajaran tersebut masih baru bagi 

siswa 

2. Hasil observasi pada siklus I menunjukkan 

prosentase rata-rata aktifitas siswa mencapai 

72,79%. Hasil ini telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sebesar 70 

% dan untuk analisis deskriptif aktifitas seluruh 

siswa masuk dalam kriteria baik. Untuk hasil 

belajar siswa diperoleh dari nilai uji kompetensi 

yang telah dianalisis dengan hasil nilai rata-rata 

seluruh siswa mencapai 68,64%, dan 

ketuntasan klasikal mencapai 79,17 % dimana 

dari 40 siswa kelas VII-C sebanyak 32 siswa 

dinyatakan tuntas dan hanya 8 siswa yang tidak 

tuntas. Prosentase rata-rata tersebut hampir 

memenuhi kriteria tuntas yang ditetapkan 

sebesar 80 %. 

3. Waktu pembelajaran masih tidak cukup karena 

peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu 

kepada siswa tentang aturan-aturan yang ada 

dalam Peta Konsep. 

4. Untuk memperbaiki kelemahan dan 

mempertahankan keberhasilan yang telah 

dicapai pada siklus I, maka dibuat perencanaan 

untuk pelaksanaan siklus II agar dapat dicapai 

hasil yang lebih baik. Langkah-langkah yang 

ditempuh antara lain: 

1) Memberikan motivasi kepada para siswa 

agar lebih aktif dan percaya diri dalam 

pembelajaran. 

2) Memberi penghargaan pada kelompok dan 

siswa yang berhasil menjawab soal yang 

diberikan dengan tepat. 

3) Terus memberikan bimbingan intensif pada 

siswa untuk  melatih pentingnya berfikir 

bersama dalam kelompoknya, dan 

memperhatikan materi yang ingin 

disampaikan. 

4) Menjelaskan kembali materi yang belum 

dipahami siswa dan memberikan tugas bagi 

siswa yang belum tuntas. 
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5) Menyusun kembali perangkat pembelajaran 

dengan metode Peta Konsep yang mudah 

dipahami dan mengatur pengelolaan waktu 

dengan baik. 

6) Menyusun angket tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran dengan 

metode Peta Konsep , untuk mengetahui 

respon siswa. 

Angket digunakan untuk mengetahui respon 

siswa terhadap model pembelajaran dengan metode 

Peta Konsep disebarkan pada masing-masing siswa 

setelah kegiatan pembelajaran dengan metode Peta 

Konsep siklus I dilaksanakan. Angket berisi 10 item 

pernyataan yang berisi respon siswa terhadapmodel 

pembelajaran dengan metode Peta Konsep. Item-

item pernyataan pada angket adalah sebagai berikut: 

1. Pelajaran Fisika jadi tidak membosankan  dan 

menjenuhkan. 

2. Saya jadi semangat ketika belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran dengan 

metode Peta Konsep 

3. Suasana kelas menjadi lebih tenang dan lebih 

kondusif / mendukung proses pembelajaran. 

4. Mempermudah saya memahaman materi 

pelajaran dan saya merasa lebih baik dalam 

menguasai IPA Fisika. 

5. Menumbuhkan kretivitas dan daya pikir pada 

diri siswa. 

6. Saya menjadi lebih berani dalam 

mengungkapkan pendapat atau jawaban 

7. Saya senang mengerjakan tugas-tugas dari 

guru. 

8. Siswa aktif dalam kelompok dan saling bekerja 

sama dalam menjawab kuis 

9. Saya menjadi senang mengerjakan soal-soal 

IPA Fisika. 

10. Dengan metode ini nilai IPA Fisika saya 

menjadi meningkat. 

Selanjutnya untuk lebih jelas dan mudah 

dalam mengetahui respon siswa pada setiap kategori 

respon siswa yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) 

dianalisis secara deskriptif dalam bentuk persentase 

untuk tiap kategori. Hasil prosentase respon siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

  

Tabel 2 . Prosentase tiap kategori angket tanggapan siswa terhadap model pembelajaran dengan metode Peta 

Konsep 

Kategori Respon Siswa 
Nomor Item Angket Jml 

skor 

Prosentase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (%) 

Sangat Setuju (SS) 24 23 24 25 23 23 24 25 25 23 240 59.85 

Setuju (S) 14 16 14 14 14 14 15 14 14 15 144 35.91 

Tidak Setuju (TS) 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 14 3.49 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0.75 

             

Jumlah 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 100 

Hasil observasi aktifitas siswa dan evaluasi hasil 

belajar siswa pada siklus II  dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Keterangan Siklus II 

Prosentase rata-rata aktivitas siswa 83.13 

Prosentase rata-rata hasil belajar 

siswa 
97, 8 

a) Refleksi 

Keberhasilan yang diperoleh selama pelaksanaan 

siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya aktivitas siswa yang meliputi 

aspek berkelompok, mengerjakan tugas-tugas, 

berpikir bersama, dan menjawab pertanyaan 

yang telah menunjukkan peningkatan 

prosentase keaktifan siswa secara keseluruhan 

lebih dari 10%, yaitu pada siklus I sebesar 

72,79 % menjadi 83,11 % pada siklus II dan 

masuk kriteria baik pada siklus I menjadi 

sangat baik pada siklus II. 

2) Peningkatan hasil belajar siswa dari hasil 

analisis nilai uji kompetensi siswa yang 

menunjukkan prosentase nilai rata-rata 68,64 

% pada siklus I dan 79,27 % pada siklus II 

dengan tingkat prosentase ketuntasan kelas 

siklus I sebesar 79,17 % dan siklus II sebesar 

97,8 %. Prosentase nilai rata-rata dan 

prosentasi ketuntasan kelas mengalami 

peningkatan lebih dari 10 %.  Jumlah siswa 

yang tuntas, dari siklus I  meningkat pada 

siklus II dimana pada siklus II hanya satu siswa 

saja yang dinyatakan tidak tuntas. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai telah memenuhi indikator 

yang telah ditetapkan sebesar 80 %. 

3) Respon siswa terhadap pembelajaran paling 

banyak adalah setuju (S) dengan prosentase 

sebesar 61,3 % kemudian sangat setuju (SS) 

28,7 %, tidak setuju (TS) 8,9 %, dan sangat 

tidak setuju (STS) 1,1 %. Jumlah prosentase 

sangat setuju dan setuju mencapai 90 % lebih 

besar dari pada kategori tidak setuju dan sangat 

tidak setuju sekali. 

4) Peningkatan aktifitas siswa dan hasil belajar 

siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Prigen , jika 

dibuat dalam bentuk tabel maka dapat 

dituliskan :         

Tabel 4. Rata-rata Aktivitas dan Hasil Belajar  

 Siswa 

Keterangan Siklus I Siklus II 

Prosentase rata-rata 

aktivitas siswa 
72.79 83.13 

Prosentase rata-rata hasil 

belajar siswa 
68.64 79.33 

  

https://draft.blogger.com/null
https://draft.blogger.com/null
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Model pembelajaran dengan metode Peta 

Konsep ini menempatkan siswa untuk lebih banyak 

mengembangkan keaktifan siswa dalam 

memecahkan masalah, ketepatan berfikir ilmiah, 

berinteraksi dalam kelompok, dan pemahaman 

materi melalui peragaan langsung. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dapat ditarik 

simpulan bahwa pembelajaran dengan metode Peta 

Konsep  dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

Fisika pada materi Besaran dan Satuan pada siswa 

kelas VII C  SMP Negeri 1 Prigen  Kabupaten 

Pasuruan   Tahun Pelajaran 2016/2017. Rata-rata 

ulangan harian sebelum tindakan 55,71 naik menjadi 

68,64 pada siklus I dan 79,33 pada siklus II. 

Prosentase rata rata aktivitas siswa sebelum PTK 

60,43 menjadi 72,79 pada siklus I dan 83,13 pada 

siklus II. 

Saran 
1) Mengingat pelaksanaan siklus pada penelitian 

ini baru berjalan dua kali, siklus penelitian 

diharapkan tetap dilanjutkan untuk mendapat 

temuan yang lebih signifikan. 

2) Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

masih merupakan instrumen yang tingkat 

validitasnya belum memuaskan, siklus 

berikutnya dapat mencoba dengan intrumen 

yang lebih standar. 

3) Pada akhir siklus kedua,  tingkat pencapaian 

ketiga indikator kinerja yang ditentukan belum 

maksimal. Siklus berikutnya diharapkan dapat 

lebih meningkatkan keterlibatan berproses 

siswa, prestasi hasil belajar dan respon positif 

siswa. 
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA SISWA KELAS IX E  

SMPN I SUKOREJO MELALUI  MODEL PEMBELAJARAN  INKUIRI 
 

Yus Setriarini (1), Kiswati (2) 

setriariniyus@yahoo.com, hjkiswati1966@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar IPA siwa kelas 

IX-E SMP Negeri 1 Sukorejo melalui penerapan model pembelajaran inkuiri. Prestasi belajar 

siswa meliputi diukur dengan menggunakan tes tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas dengan 2 siklus. Hasil yang diperoleh pada siklus 1 untuk nilai perolehan 

pretes sebesar 48,5 sedangkan peroleh postes 88,00. Pada siklus 2 perolehan nilai postes 

sebesar 47,5 dan nilai pos tes sebesar 84,5. Untuk nilai hasil belajar pada siklus 1 sebesar 

78,00, sedangkan pada siklus 2 terjadi peningkatan menjadi sebesar 79,50.  Dari respons 

lembar observasi diketahui bahwa siswa sangat menyukai jika pembelajaran dilaksanakan 

dengan model  inquiry dan diperoleh kriteria sangat baik. Berdasarkan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Model inkuiri menuntut siswa untuk aktif belajar dan menemukan pengetahuannya sendiri. 

Model pembelajaran inkuiri dapat digunakan sebagai alternatif pilihan model pembelajaran 

yang mampu mengefektifkan prestasi belajar IPA siswa. 

 

Kata Kunci: Prestasi belajar, Inkuiri 

 

PENDAHULUAN  

Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, 

IPA hendaknya dipelajari dengan pendekatan 

ilmiah. Pendekatan ilmiah mampu mengembangkan 

pengetahuan, sikap serta keterampilan ilmiah siswa. 

Model pembelajaran IPA yang disarankan oleh 

kurikulum adalah model pembelajaran inkuiri 

ilmiah. Model pembelajaran inkuiri mampu 

memfasilitasi belajar siswa dengan baik. Siswa 

dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuannya 

dengan arahan guru. Pembelajaran yang dilakukan 

secara inkuiri akan bisa lebih kontekstual. 

Prestasi belajar siswa kelas IX-E SMP 

Negeri 1 Sukorejo tergolong rendah. Hal tersebut 

terbukti dari nilai ujian yang diperoleh siswa banyak 

yang di bawah KKM. Melihat fakta tersebut maka 

perlu adanya penelitian yang mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Melihat kelebihan model 

pembelajaran inkuiri, maka model ini diharapkan 

mampu mengefektifkan hasil belajar siswa kelas IX-

E SMP Negeri 1 Sukorejo. Pembelajaran dengan 

model inkuiri menuntut siswa lebih aktif dalam 

menemukan dan memecahkan permasalahan. Guru 

berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan 

mendampingi belajar siswa. Dengan model 

pembelajaran ini diharapkan dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan sehingga siswa akan 

lebih mudah memahami konsep dan memberikan 

hasil yang memuaskan sehingga prestasi belajar 

siswa akan maksimal. 

Pembelajaran kelompok dengan model 

pembelajaran inkuiri merupakan strategi pembelaja-

ran yang sangat efektif dalam pelajaran IPA. 

Beberapa peneliti seperti Johnson dan Johnson 

(1989) dan Slavin (1995) menemukan bahwa 

pembelajaran kelompok merupakan strategi yang 

efektif dalam praktek pembelajaran dan banyak 

dipakai oleh guru-guru IPA di Amerika Serikat.  

Pembelajaran kelompok menekankan pentingnya 

komunikasi verbal antar siswa dalam tim-tim kecil. 

Dalam model pembelajaran tersebut, siswa diberi 

kesempatan untuk membicarakan pengamatan 

mereka, ide-ide mereka, dan teori-teori mereka 

dalam rangka mempelajari IPA. Selain itu, dalam 

hal pembelajaran ini diciptakan suasana kebersama-

an antara siswa yang satu dengan yang lainnya 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Pada pembelajaran kelompok komponen-

komponen utama dapat dijelaskan sebagai berikut, 

pertama, pembelajaran kelompok mengajak para 

siswa bekerja bersama-sama untuk memahami suatu 

kompetensi, menyelesaikan tugas-tugas, menyele-

saikan masalah, mereview kuis, mengerjakan 

aktivitas laboratorium, dan atau melengkapi lembar 

kerja. Kedua, pengaturan siswa dalam kelompok 

kecil yg heterogen, menantang siswa untuk saling 

membantu, berbagi tugas, mendukung belajar teman 

lainnya dalam kelompok. Ketiga, adanya saling 

ketergantungan positif di antara anggota kelompok. 

Keempat, penumbuhan rasa tanggung jawab untuk 

belajar dan bekerjasama. Terakhir, terjadinya 

pemrosesan kelompok dalam belajar (Zubaidah, 

Siti: 2006). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis 

penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian ini merupakan suatu penelitian 

yang dilakukan oleh guru IPA yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah pembelajaran dan diharapkan 

mampu memperbaiki kualitas pembelajaran. Subyek 
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tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX-

E SMP Negeri 1 Sukorejo. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terbagi 

menjadi empat tahapan pokok yaitu tahap 

rancangan, kegiatan, pengamatan, dan serta refleksi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam upaya memperoleh data yang akurat 

serta untuk mengetahui peranan model 

pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran, maka 

diperlukan pengamat (observer) yang berperan 

mengamati kegiatan pembelajaran. Observer 

mengisi rubrik keterlaksanaan pembelajaran. 

Dengan observasi ini akan dapat diketahui 

bagaimana proses pembelajaran berlangsung. 

Prestasi belajar siswa yang diperoleh dari 

siklus 1 dan siklus 2 selengkapnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rerata Hasil Nilai Pretest dan postes 

  Siklus 1 Siklus 2 

Pre  48.5 47.5 

Post 88 84.5 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai 

yang diperoleh siswa saat pretes lebih rendah 

dibandingkan nilai yang diperoleh saat posttes. Nilai 

rata-rata pretes pada siklus 1 sebesar 48,50 dan 

meningkat menjadi 88 saat posttes. Sedangkan nilai 

pretes siklus 2 diperoleh rata-rata 47.50 saat pretes 

dan menjadi 84,5 saat pos tes. Adanya peningkatan 

hasil yang diperoleh  siswa pada nilai pretes ke  

posttes ini menunjukkan bahwa model inkuiri 

memiliki peranan yang benar-benar baik dalam 

pembelajaran ini terbukti dari adanya peningkatan 

nilai yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran. Meskipun terlihat adanya 

peningkatan tetapi hasil yang diperoleh pada siklus 

2 tidak sebaik pada siklus 1. Hal ini karena 

perbedaan tingkat kesulitan materi tinggi dan materi 

soal yang dikerjakan siswa termasuk penerapan dari 

materi sebelumnya. 

Rerata nilai Hasil belajar secara lengkap 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Rerata Prestasi Belajar Siklus 1 dan 

Siklus 2 

  Siklus 1 Siklus 2 

Pre  78,0 79.5 

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa terjadi 

peningkatan hasil yang diperoleh dari siklus 1 ke 

siklus 2 meskipun rentang nilai yang diperoleh 

seluruh siswa dalam kelas tidak terpaut jauh. 

Dimana pada siklus 1 rata-rata kelas yang diperoleh 

siswa 78.00 dan pada siklus 2 terjadi peningkatan 

meskipun hanya sekitar 1,5 yaitu menjadi 79,5. 

Tetapi hal ini sudah menunjukkan bahwa dengan 

model pembelajaran inquiri siswa sudah berusaha 

maksimal untuk dapat memahami materi dengan 

lebih baik lagi. 

PENUTUP 

Model pembelajaran inkuiri efektif 

meningkatkan prestasi belajar fisika siswa kelas IX 

E SMPN I Sukorejo. 
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Abstrak 

 

Limited implementation book and less information in book’s curriculum 2013 can be 

opportunity to develop teaching materials. One of them is environmental pollution theme. 

SETS approach in teaching materials can be one of approach to explain it. This research used 

the four-D development model without dissemination. The result of the analysis of teaching 

materials showes values at 98,01% that means has high validity. 

 

Kata kunci: IPA, webbed, bahan ajar, pencemaran lingkungan, SETS 

 

PENDAHULUAN  

Buku kurikulum 2013 merupakan buku yang 

diterbitkan oleh pemerintah dalam menunjang 

implementasi kurikulum 2013 di sekolah. Namun 

terdapat beberapa kekurangan dalam buku kurikulum 

2013, diataranya keterbatasan jumlah buku dan adanya 

beberapa materi yang kurang informasi. Salah satu 

materi yang kurang informasi adalah kompetensi dasar 

3.9 pada kelas VII semester 2, yang hanya membahas 

pencemaran lingkungan dalam pencemaran udara dan 

pencemaran air. 

Pada kompetensi dasar 3.10 memiliki materi 

yang relevan dengan kompetensi 3.9, namun dalam 

buku kurikulum 2013 masih dibahas dalam 

kompetensi dasar yang berbeda. Kompetensi dasar 3.9 

dan 3.10 dapat diaplikasikan dengan menggunakan 

sebuah model keterpaduan webbed dengan memilih 

tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Tema 

Pencemaran Lingkungan merupakan tema yang dipilih 

karena dekat dengan kehidupan siswa, sehingga dapat 

membuat siswa lebih termotivasi dan pembelajaran 

berlangsung lebih bermakna (Trianto, 2010:156).  

Bahan ajar merupakan segala bahan, baik 

berbentuk informasi, alat, maupun teks yang disusun 

secara sistematis dari kompetensi yang akan dicapai 

oleh siswa (Prastowo, 2011:17). Bahan ajar tema 

pencemaran lingkungan merupakan bahan ajar yang 

membahas empat macam pencemaran lingkungan, 

yaitu: pencemaran udara, pencemaran tanah, 

pencemaran air, dan pencemaran suara. Karakteristik 

bahan ajar tema pencemaran lingkungan memuat isu-

isu sains, dampak bagi lingkungan, teknologi atau 

solusi untuk mengatasi dampak tersebut, dan 

implikasinya bagi masyarakat. 

Berdasarkan karakteristik bahan ajar tema 

pencemaran lingkungan terdapat satu pendekatan yang 

sesuai dengan karakteristik tersebut, yaitu pendekatan 

Science, Enviroment, Technology, and Society (SETS). 

Menurut Binadja (2002) dalam Esmiyati, dkk (2013), 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan 

SETS merupakan sebuah pendekatan yang memandang 

suatu fenomena secara terintregasi dengan memper-

hatikan empat unsur, yaitu sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan 

oleh MacLeod (2013) dan Zoller (2011) tentang 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS, 

menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan 

perkembangan pola pikir siswa dalam mengolah dan 

menerima informasi, serta peningkatan hasil belajar.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan pengembangan bahan ajar yang memiliki 

tujuan untuk mengembangkan bahan ajar IPA berbasis 

SETS pada tema pencemaran lingkungan yang valid & 

layak untuk siswa SMP/MTs kelas VII. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan atau Reseacrh and Development 

(R&D). Model yang digunakan dalam pengembangan 

ini model four-D oleh Thiagarajan, dkk (1974), yang 

terdiri dari tahap pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (develop), dan penyebaran 

(disseminate). Namun, tahap disseminate tidak 

dilakukan. 

Tahap awal dilakukan tahap pendefinisan 

(define) dengan melakukan wawancara di MTs Negeri 

Gresik dan buku kurikulum 2013 untuk mengetahui 

berbagai permasalahan dalam pembelajaran IPA di 

SMP/MTs. Tahap perancangan (design) dengan 

memilih media, yaitu bahan ajar berupa buku panduan 

guru dan buku pegangan siswa. Tahap pengembangan 

(develop) dilakukan dengan mengembangkan bahan 

ajar berupa buku panduan guru dan buku pegangan 

siswa. Bahan ajar yang dikembangkan dilakukan 

penilaian oleh validator ahli materi dan ahli bahan ajar. 

Bahan ajar yang sudah divalidasi, selanjutnya 

dilakukan revisi berdasarkan komentar dan saran yang 

diberikan oleh validator. Bahan ajar kemudian 

dilakukan uji keterbacaan oleh dua guru IPA kelas VII 

dan 20 siswa kelas VIII MTs Negeri Gresik. Bahan ajar 

yang sudah dilakukan uji keterbacaan, selanjutnya 

dilakukan revisi berdasarkan komentar dan saran yang 

diberikan oleh guru dan siswa. 
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Instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah lembar validasi yang diisi oleh validator dan 

angket uji keterbacaan yang diisi oleh subjek uji 

keterbacaan. Data yang diperoleh dari hasil penilaian 

berupa data kuantitatif yang diperoleh dari pengisian 

skala likert dan data kualitatif berupa komentar dan 

saran. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perhitungan rata-rata dengan 

menggunakan rumus berikut. 

%100
4

)1()2()3()4(







m

nSKBnKBnBnSB

(Sugiyono, 2013:94-95)

 Keterangan:  

  = nilai rata-rata 

nsb = jumlah pernyataan dengan pilihan “Sangat 

Baik” 

nb = jumlah pernyataan dengan pilihan “Baik” 

 nkb = jumlah pernyataan dengan pilihan “Kurang 

Baik” 

nSKB = jumlah pernyataan dengan pilihan “Sangat 

Kurang Baik” 

m  = jumlah pertanyaan atau pernyataan 

 

Kriteria analisis persentase tingkat kelayakan 

telah ditetapkan oleh Arikunto (1998:246) adalah 

sebagai berikut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan bahan ajar berupa buku 

panduan guru dan buku pegangan siswa yang 

dikembangkan dengan menggunakan Microsoft 

Publisher 2010 dan Photoshop CS3. Buku panduan 

guru berjumlah xii + 92 halaman dan buku pegangan 

siswa berjumlah viii + 86 halaman dengan ukuran A4 

(21 x 29,7 cm). Di bawah ini adalah beberapa bagian 

yang ada pada buku panduan guru dam buku pegangan 

siswa yang dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Cover Depan Buku (a) Panduan Guru;  

      dan (b) Pegangan Siswa  

Keterangan: (1) logo UM; (2) logo K-13; (3) identitas 

bahan ajar; (4) ilustrasi lingkungan sehat dan tercemar; 

(5) kata-kata bijak tentang pencemaran lingkungan; (6) 

identitas kelas; dan (7) identitas mata pelajaran dan 

sekolah. 

 

 
Gambar 2. Materi Pencemaran Lingkungan yang 

Diklasifikasikan dalam SETS 

Bahan ajar yang sudah dikembangkan 

selanjutnya dilakukan validasi oleh validator ahli dan 

uji keterbacaan oleh guru dan siswa. Hasil penilaian 

oleh validator dan uji keterbacaan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1. Analisis Persentase 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Data Keseluruhan 

 

Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh dari 

penilaian validator ahli materi dan ahli bahan ajar 

diperoleh hasil untuk ahli materi sebesar 97.40%, ahli 

bahan ajar (buku panduan guru) sebesar 98.59%, ahli 

Persentase Keterangan 

80%—100% Valid (tidak revisi) 

60%—79% Cukup valid (tidak revisi) 

50%—59% Kurang valid (revisi sebagian) 

< 50% Tidak valid (revisi total) 

No Subjek Rerata Total Kriteria 

1. Ahli Materi 97.40 % Valid 

2. 
Ahli Bahan Ajar 

(Buku Panduan Guru) 
98.59 % Valid 

3. 
Ahli Bahan Ajar 

(Buku Pegangan Siswa) 
98.82 % Valid 

4. 
Uji Keterbacaan 

(Buku Panduan Guru) 
100 % Valid 

5. 
Uji Keterbacaan 

(Buku Pegangan Siswa) 
95.23 % Valid 

Rerata Keseluruhan 98.01% Valid 
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bahan ajar (buku pegangan siswa) sebesar 98.82%, 

yang ketiganya masuk dalam kategori valid (tidak 

revisi). Hasil uji keterbacaan yang dilakukan oleh dua 

guru dan 20 siswa diperoleh hasil untuk buku panduan 

guru sebesar 100% dan buku pegangan siswa sebesar 

95.23%, yang keduanya masuk dalam kategori valid 

(tidak revisi). Rerata keseluruhan berdasarkan hasil 

penilaian validator dan subjek uji keterbacaan 

diperoleh hasil 98.01% yang termasuk dalam kategori 

valid (tidak revisi). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil validasi dan uji keterbacaan 

diperoleh hasil bahwa bahan ajar pencemaran 

lingkungan masuk dalam kategori valid dengan nilai 

rerata sebesar 98.01%, sehingga layak digunakan oleh 

guru dan siswa dalam belajar IPA khususnya tema 

pencemaran lingkungan. Bahan ajar tema pencemaran 

lingkungan juga dilakukan revisi berdasarkan 

komentar dan saran yang diberikan oleh validator dan 

subjek uji keterbacaan. 

Bahan ajar yang dikembangkan memiliki 

beberapa kekuatan, antara lain: (1) memiliki bentuk 

cetak yang lebih praktis dalam penggunaannya, (2) 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan lapangan 

tentang materi pencemaran lingkungan, (3) 

menggunakan pendekatan SETS yang jarang 

ditemukan dalam buku kurikulum 2013, (4) disajikan 

fenomena pencemaran lingkungan, soal latihan, dan 

tugas proyek untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa, dan (5) buku panduan guru dilengkapi dengan 

kunci jawaban, rubrik, skor untuk memudahkan guru 

dalam melakukan penilaian. Selain kekuatan yang 

sudah disebutkan diatas, bahan ajar tema pencemaran 

lingkungan memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan 

banyak biaya apabila ingin memperbanyak bahan ajar 

karena memuat banyak gambar. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam 

mengembangkan bahan ajar lebih lanjut, antara lain: 

(1) menggunakan Microsoft Publisher, (2) memilih 

pendekatan disesuaikan dengan materi yang dipilih, (3) 

menambahkan kearifan lokal untuk masing-masing 

daerah, dan (4) dilakukan uji kebermanfaatan bahan 

ajar dalam meningkatkan hasil belajar. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul IPA terpadu berbasis pendekatan 

saintifik materi sistem respirasi manusia untuk siswa SMP kelas VIII serta menguji 

kelayakannya yang terdiri dari modul siswa dan petunjuk guru. Penelitian ini mengadopsi 

model Penelitian & Pengembangan 4-D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul IPA 

materi sistem respirasi berkriteria layak. Petunjuk guru menunjukkan kriteria layak baik dari 

segi materi dan desain dengan persentase 81,94% dan 90,13%. Sedangkan modul siswa juga 

berkriteria layak baik dari segi materi ataupun desain dengan persentase 100%  dan 94,79%.  

 

Kata kunci: modul IPA terpadu, pendekatan saintifik, materi sistem respirasi manusia 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurut 

Setyowati, dkk (2013) adalah objek kajian yang 

sangat luas, yang terdiri dari kumpulan suatu konsep, 

prinsip, hukum, dan teori yang terbentuk melalui 

sikap ilmiah dan keterampilan proses penemuan. 

Pembelajaran IPA pada SMP dianjurkan untuk 

disampaikan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(PERMENDIKBUD) Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses bahwa proses pembelajaran di 

SMP/MTs mulai memperkenalkan mata pelajaran 

dengan mempertahankan tematik terpadu pada mata 

pelajaran IPA. Pembelajaran ini diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 68 

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Kurikulum SMP 

bahwa pembelajaran IPA berorientasi aplikatif, 

pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan 

belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap 

peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan 

sosial dan alam.  

Salah satu cara untuk memudahkan 

penyampaian IPA secara terpadu adalah dengan 

menggunakan bahan ajar yang dikemas secara 

terpadu pula. Akan tetapi, pada kenyataannya bahan 

ajar yang digunakan di sekolah-sekolah belum 

menunjukkan keterpaduan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Wardani, dkk (2014) menunjukkan 

bahwa masih terdapat bahan ajar mata pelajaran IPA 

yang belum terpadu. Hasil observasi terhadap modul 

pembelajaran IPA yang digunakan di salah satu SMP 

di Malang juga belum menunjukkan keterpaduan dan 

modul tersebut hanya terdiri dari uraian materi. Hal 

ini dapat menyebabkan kurangnya proses berpikir 

siswa. Salah satu cara untuk mengembangkan proses 

berpikir siswa adalah menggunakan bahan ajar 

berbasis pendekatan saintifik.  

Menurut PERMENDIKBUD Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah telah mengisyaratkan tentang 

perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah, yaitu 

5M. Akan tetapi, hasil analisis terhadap bahan ajar 

yang digunakan di salah satu SMP di Malang belum 

menunjukkan kriteria 5M. Hal ini dapat 

menyebabkan siswa belum mampu mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Selain itu, hasil analisis terhadap 

materi yang disampaikan dalam bahan ajar seperti 

Buku Pegangan Siswa di sekolah tersebut lebih 

memperhatikan konsep-konsep dan kurang 

memasukkan pembahasan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dumitrescu, dkk (2014) bahwa IPA 

sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

dan sosial siswa. 

Salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, perlu dikembangkan sebuah 

bahan ajar IPA Terpadu. Bahan ajar yang akan 

dikembangkan adalah modul. Menurut Purwanto, 

dkk (2007:9) modul dapat diartikan sebagai bahan 

belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan 

kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan 

pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari 

secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Modul 

yang dikembangkan mengacu pada Kurikulum 2013, 

yaitu menggunakan pendekatan saintifik 5M. 

Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 81A Tahun 

2013 menyatakan bahwa proses pembelajaran terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: a) 

mengamati; b) menanya; c) mengumpulkan 

informasi; d) mengasosiasi; dan e) 

mengomunikasikan. 

 Model keterpaduan yang digunakan adalah 

connected. Model keterpaduan connected menurut 
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Yuliati (2008:86) adalah menghubungkan satu 

konsep dengan konsep lain, satu keterampilan dengan 

keterampilan yang lain, ide yang satu dengan ide yang 

lain tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi. 

Seperti pembelajaran IPA yang terdiri dari bidang 

kajian Biologi, Fisika, dan Kimia dengan Biologi 

sebagai platform.  

Materi yang akan dikembangkan menjadi 

sebuah modul adalah sistem respirasi pada manusia, 

yaitu salah satu materi SMP kelas VIII semester II. 

Materi sistem respirasi manusia erat kaitannya 

dengan bidang kajian Fisika dan Kimia. Materi 

tersebut juga berhubungan langsung dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Menurut Olteanu, dkk 

(2014) dan Dumitrescu, dkk (2014) siswa 

memberikan feedback positif terhadap modul IPA 

yang diimplementasikan di kelas dengan topik yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan 

juga dapat membantu siswa untuk memahami 

konsep-konsep IPA yang saling berkaitan dengan 

beberapa bidang kajian. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu modul yang dapat menampilkan ilustrasi secara 

jelas, menyediakan pengetahuan dasar tentang sistem 

respirasi manusia yang tidak hanya dibahas dalam 

sudut pandang kajian Biologi, tetapi juga dibahas dari 

sudut pandang kajian Fisika dan Kimia, serta 

menyediakan pengalaman belajar yang mengacu pada 

5M. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, 

penulis memilih untuk mengembangkan modul 

dengan judul “Pengembangan Modul IPA Terpadu 

Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Sistem 

Respirasi Manusia untuk Siswa SMP Kelas VIII”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan menghasilkan sebuah 

produk berupa bahan ajar, yaitu Modul IPA Terpadu 

pada Materi Sistem Respirasi Manusia. Model 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

model 4-D. Menurut Thiagarajan, dkk (1974) model 

4-D memiliki empat langkah, yaitu define 

(pendefinisian), design (perancangan), develop 

(pengembangan) dan disseminate (penyebaran). 

Adapun model yang digunakan pada penelitian ini 

terbatas sampai pada tahapan develop.  

Validator ahli materi dan media dalam 

pengembangan modul IPA Terpadu adalah seorang 

dosen ahli bidang anatomi dan fisiologi manusia serta 

guru SMP mata pelajaran IPA. Sedangkan untuk uji 

keterbacaan adalah siswa SMP Laboratorium UM 

kelas VIII Semester 2. Teknik pengumpulan data uji 

keterbacaan terhadap siswa yaitu dengan 

menunjukkan produk yang telah diuji kelayakan dan 

direvisi sebelumnya, kemudian siswa mengisi angket 

yang berkaitan dengan keterbacaan modul. 

Data dalam penelitian adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

saran dan tanggapan yang diberikan oleh validator 

ahli media dan ahli materi yang digunakan untuk 

perbaikan atau revisi modul. Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil penskoran angket penilaian yang 

diberikan oleh validator ahli media dan ahli materi. 

Langkah uji produk membutuhkan beberapa 

instrumen untuk dapat menghasilkan data dan analisis 

data. Rangkuman yang menunjukkan data, sumber 

data, instrumen yang digunakan, serta teknik analisis 

data dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rangkuman Pengolahan Data 
Data Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpula

n Data 

Analisa 

Data 

Data 

Validasi 

Kelayakan 

Materi dan 

Media 

Skor, dan 

saran dari 

validator 

ahli materi 

dan media 

Instrumen 

berupa angket 

validasi 

materi dan 

media 

Persentas

e  

Keterbacaa

n Produk 

Skor uji 

keterbacaa

n terhadap 

siswa 

Angket uji 

keterbacaan  

Persentase  

 

Tabel untuk kriteria kelayakan modul 

tercantum pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Kriteria Validitas Analisis Nilai Rata- 

   rata 
Rata-rata Makna 

76% - 100% Layak 

51% - 75% Cukup layak 

26% - 50% Kurang layak 

1% - 25% Tidak layak 

Sugiyono (dalam Rochmawati:2015) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Modul IPA materi sistem respirasi manusia 

yang dihasilkan merupakan suatu bahan ajar untuk 

pembelajaran secara individual ataupun pendamping 

bahan ajar di kelas. Modul IPA sistem respirasi 

manusia terdiri dari modul siswa dan petunjuk guru.  

Petunjuk guru dikembangkan sebagai acuan 

guru dalam membimbing siswa dalam mengerjakan 

modul siswa. Petunjuk guru memuat beberapa 

komponen, yaitu cover, daftar isi, pengantar, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, 

materi pembelajaran, materi esensial, kegiatan belajar 

beserta kunci jawaban dan penilaian, kunci jawaban 

evaluasi, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. 

Modul siswa hasil pengembangan terdiri dari 

empat bagian utama, yaitu pendahuluan yang terdiri 

dari : cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan tujuan. Bagian isi terdiri dari 4 kegiatan 

belajar siswa dan latihan soal. Masing-masing 

kegiatan belajar terdiri dari 5 tahap, yaitu 5M: 

mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi dan mengomunikasikan, serta evaluasi. 

Kegiatan belajar 1 membahas tentang organ-organ 

pernapasan pada manusia, kegiatan belajar 2 

membahas tentang mekanisme pernapasan, kegiatan 

belajar 3 membahas tentang kapasitas paru-paru, dan 

kegiatan belajar 4 membahas tentang gangguan atau 

penyakit yang dapat terjadi pada sistem respirasi 

manusia. Sedangkan bagian ketiga adalah uraian 

materi. Bagian penutup adalah daftar rujukan berikut 
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ini deskripsi lebih lengkap dari bagian pendahuluan, 

isi, materi dan penutup modul siswa. 

Data yang diperoleh terdiri dari data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil penskoran angket penilaian yang 

diberikan oleh validator ahli media dan ahli materi. 

Validasi tersebut melibatkan beberapa validator yaitu 

ahli pendidikan (1 guru), ahli materi (1 dosen), dan 

responden (siswa). Hasil analisis data dari validasi 

modul dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Hasil Analisis Data Validasi Modul 
Modul Aspek Hasil Keterangan 

Petunjuk 

guru 

Materi 81, 94 Layak 

Desain 90,13 Layak 

Modul 

siswa 

Materi: 

kesesuaian antara 

KI dan KD 

94,79 Layak 

Kebenaran konsep 100 Layak 

Desain 89,47 Layak 

 

Petunjuk Guru 

Angket penilaian pada petunjuk guru dinilai 

pada dua aspek, yaitu dari segi materi dan desainnya. 

Angket validasi petunjuk dari segi materi terdiri dari 

9 item penilaian. Sembilan item penilaian tersebut 

membahas tentang kesesuaian isi dari petunjuk guru 

dengan modul siswa baik dari aspek KI, KD, 

indikator sampai pada tujuan pembelajaran serta 

penilaian. Berdasarkan hasil dari validasi petunjuk 

guru tentang materi menunjukkan persentase 81,94%. 

Hal tersebut menunjukkan kriteria layak. Namun, 

validator memberikan komentar ”Mohon teliti dalam 

penulisannya dan tulisan terlalu besar”. 

Sedangkan angket validasi petunjuk guru 

dari segi desain terdiri dari desain sampul dan desain 

isi. Desain sampul memiliki sembilan item penilaian 

sedangkan desain isi memiliki 19 item penilaian. 

Desain sampul membahas tentang bentuk, warna, dan 

ukuran dari sampul petunjuk guru. Sedangkan desain 

isi membahas tentang isi dari petunjuk guru tersebut. 

Berdasarkan hasil validasi desain sampul 

menunjukkan persentase 87,5 %. Hal ini 

menunjukkan kriteria layak. Hasil validasi dari desain 

isi menunjukkan persentase 90,13%. Hal ini 

menunjukkan kriteria layak. Namun, terdapat 

komentar dan saran dari validator “Pada cover 

dituliskan penulis dan pembimbingnya, serta teliti 

dalam penulisan”. 

 

Modul Siswa 

Angket penilaian pada modul siswa sama 

dengan petunjuk guru dinilai pada dua aspek, yaitu 

dari segi materi dan desainnya. Dari segi materi 

modul siswa dinilai berdasarkan kesesuaian materi 

dengan KI dan KD serta dinilai kebenaran konsep 

pada materi sistem respirasi. Hasil validasi dari 

kebenaran konsep menunjukkan persentase 100%. 

Hal ini menunjukkan kriteria layak. Kategori 

kebenaran konsep tidak hanya membahas tentang 

teori, akan tetapi juga membahas tentang kegiatan 

belajar 5M atau pendekatan saintifik yang 

digunakan.  

Kegiatan 5M terdiri dari mengamati, 

menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Pada kegiatan mengamati siswa 

mengamati gambar, pada kegiatan menanya siswa 

menuliskan pertanyaan yang timbul setelah 

melakukan kegiatan mengamati. Pada kegiatan 

mengumpulkan data siswa melakukan kegiatan 

praktikum. Selain kegiatan praktikum siswa juga 

dapat mengumpulkan data melalui studi literatur. 

Kegiatan mengasosiasi siswa mengolah informasi 

yang dikumpulkan dari hasil eksperimen ataupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah 

kegiatan mengomunikasikan. Pada kegiatan 

mengomunikasikan siswa membuat kesimpulan dan 

menyampaikan hasilnya di depan kelas. Angket 

validator pada kategori kebenaran konsep 

menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya atau 

tidak. Hasil dari validasi modul siswa oleh validator 

tentang materi (kebenaran konsep) dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Ringkasan Data Hasil Validasi Modul 

Siswa oleh Validator tentang Materi 

(Kebenaran Konsep) 

N

o 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Jawaban Validator 

Perse

ntase 

(%) 

Keter

angan 

1 2 

Y

a 

Ti

da

k 

Y

a 

Ti

da

k 

1 
Kebenaran 

konsep 
1 - 1 - 100 Layak 

2 
Kegiatan 

mengamati 
1 - 1 - 100 Layak 

3 
Kegiatan 

menanya 
1 - 1 - 100 Layak 

4 

Kegiatan 

mengumpu

lkan data 

1 - 1 - 100 Layak 

5 

Kegiatan 

mengasosi

asi 

1 - 1 - 100 Layak 

6 

Kegiatan 

mengomun

ikasikan 

1 - 1 - 100 Layak 

Rata-rata 100 Layak 

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada 

Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa kelima tahapan 

tersebut terdapat pada masing-masing kegiatan 

belajar. Hal ini didukung oleh hasil validasi yang 

menunjukkan kriteria “layak”. Sedangkan 

kesesuaian materi dengan KI dan KD memiliki 

beberapa aspek penilaian. Aspek penilaian tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Hasil Analisis Kesesuaian Materi 

dengan  

   KI dan KD pada Modul Siswa 
Aspek Persentase (%) Kriteria 

Kesesuaian materi dengan KD 91,67 Layak  

Materi organ pernapasan 96,87 Layak 

Materi mekanisme pernapasan 90,63 Layak 

Materi kapasitas paru-paru 87,50 Layak 
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Materi gangguan pada sistem 

pernapasan 

96,87 Layak 

Bahasa dan tata tulis 100 Layak 

Evaluasi  100 Layak 

Hasil dari uji keterbacaan terhadap siswa 

SMP Laboratorium UM kelas VIII A Semester 2 

mendapatkan persentase 85,75% dengan kriteria 

“layak”. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil komentar, 

kritik dan saran dari validator ahli. Komentar, kritik 

dan saran tersebut akan menjadi pertimbangan revisi 

produk untuk perbaikan modul. Pada Tabel 2.4 

disajikan komentar dan saran dari validator. 

 

Tabel 2.4 Komentar dan Saran dari Validator  
No Aspek yang 

Dinilai 

Komentar dan Saran 

1. Cover  Pada cover ditulis penulis dan 

pembimbing, ukuran front 

disesuaikan 

2. Penulisan  Mohon teliti penulisan, masih 

ada yang belum sesuai 

3. Soal  Soal bisa ditingkatkan dengan 

variasi tingkatan kognitif 

4. Gambar  Pada halaman 5 warna paru-

paru sebaiknya mendekati 

warna yang sebenarnya 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan menunjukkan bahwa modul IPA 

layak digunakan sebagai bahan ajar di SMP. Petunjuk 

guru menunjukkan kriteria layak baik dari segi materi 

dan desain dengan persentase 81,94% dan 90,13%. 

Sedangkan modul siswa juga berkriteria layak baik 

dari segi materi ataupun desain dengan persentase 

100%  dan 94,79%.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengembangan tersebut, maka dapat disarankan; (1) 

Untuk mendapatkan konsep yang utuh tentang sistem 

respirasi manusia disarankan menggunakan modul 

sesuai dengan runtutan penyajian materi dan runtutan 

kegiatan belajar, yaitu 5M, (2) Bagi guru disarankan 

memastikan bahwa semua siswa memahami tahapan-

tahapan pada setiap kegiatan belajar. Saran untuk 

pengembangan lebih lanjut adalah soal dapat 

ditingkatkan dengan variasi tingkatan kognitif. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan bahan ajar IPA topik bunyi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini menggunakan model 

penelitian 4D (Four-Design) yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop) dan penyebaran (disseminate). Kelayakan diukur melalui uji 

kelayakan oleh dosen ahli yakni seorang dosen Fisika, uji keterbacaan oleh dua orang guru 

IPA SMP dan sepuluh siswa kelas VIII SMP. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa penilaian menggunakan skala Likert sedangkan 

data kualitatif berupa saran dan komentar. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan 

teknik analisis nilai rata – rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar memperoleh 

persentase kelayakan sebesar 89,15%, persentase keterbacaan sebesar 83,75% oleh guru IPA 

SMP dan 88,67% oleh siswa kelas VIII SMP. 

 

Kata kunci: bahan ajar IPA, berpikir kritis, bunyi 

 

 

PENDAHULUAN  

Upaya memfasilitasi kemampuan berpikir 

kritis siswa agar berkembang menjadi sangat 

penting, mengingat temuan di lapangan masih 

mengindikasikan rendahnya kemampuan berpikir 

kritis siswa (Fachrurazi, 2011). Siswa masih 

kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki dalam kehidupan sehari  -hari sehingga 

mereka belum terbiasa menyelesaikan suatu 

permasalahan yang didahului dengan kegiatan 

penyelidikan (Sari, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Susilo (2012) menunjukkan bahwa 

siswa  SMP mengalami kesulitan untuk 

menyelesaikan  soal – soal analisis yang berkaitan 

dengan kemampuan memecahkan suatu 

permasalahan pada materi IPA. Hal ini dikarenakan 

siswa merasa kesulitan ketika harus 

mengaplikasikan konsep- konsep yang mereka 

ketahui pada permasalahan yang berbeda dengan 

penjelasan guru. Dalam penelitian yang dilakukan 

Prayoga (2013) juga menunjukkan bahwa siswa 

SMP mengalami kesulitan dalam berargumentasi 

ketika guru mengajukan suatu permasalahan. Selain 

itu, soal – soal evaluasi materi IPA yang diberikan 

belum berorientasi mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Salah satu materi IPA yang 

mengindikasikan kemampuan berpikir siswa masih 

rendah adalah bunyi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru IPA kelas VIII di salah satu SMP kota 

Malang, hasil belajar siswa pada materi bunyi masih 

tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

kurang dari 85 % siswa kelas VIII yang dapat 

mencapai ketuntasan hasil belajar. Rendahnya 

ketercapaian hasil belajar siswa mengindikasikan 

rendahnya penguasaan konsep siswa pada materi 

bunyi. Rendahnya pengusaan konsep siswa 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa masih kurang berkembang. Kemampuan 

berpikir kritis sangat diperlukan sehingga 

penguasaan suatu konsep oleh siswa tidak hanya 

berupa hafalan dari sejumlah konsep yang telah 

dipelajarinya, tetapi mereka juga mampu mene-

rapkan konsep yang dimilikinya pada aspek yang 

lain (Susilo, 2012). Oleh karena itu, diperlukan 

suatu bahan ajar yang didesain untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

(Ibrahim, 2011).  

Kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan 

saat ini kurang mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa guru IPA SMP kelas VIII di kota 

Malang, bahan ajar yang digunakan untuk 

menjelaskan materi bunyi adalah buku teks 

pelajaran dari Pemerintah sesuai dengan Kurikulum 

2013. Bahan ajar tersebut sudah kontekstual namun 

memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

bahan ajar Kurikulum 2013 antara lain belum dapat 

merangsang siswa untuk berpikir kritis, penjelasan 

materi yang diuraikan kurang mendalam karena 

konsep yang harus dipelajari siswa terkait materi 

bunyi terlalu banyak, ilustrasi gambar yang 

digunakan dalam bahan ajar terkadang kurang jelas 

sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang 

berbeda, latihan soal yang disajikan dalam bahan 

ajar belum merangsang kemampuan bernalar siswa 

dalam menyelesaikan suatu masalah.  

Bunyi merupakan materi yang bersifat 

abstrak, sehingga dalam penyampaiannya 

diperlukan suatu bahan ajar yang kegiatan 

mailto:vita_ria86@yahoo.com
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belajarnya dikaitkan dengan situasi nyata dan akrab 

dengan kehidupan siswa (Asfiah, 2013; Shofiana 

dkk, 2015). Kejadian ataupun fenomena alam yang 

sering ditemui siswa di lingkungan tempat 

tinggalnya merupakan salah satu sumber belajar 

yang dapat digunakan oleh guru dalam rangka 

mengaktifkan kemampuan berpikir kritis (Pujianto 

dan Maryanto, 2009). Oleh karena itu, pemberian 

masalah kontekstual dalam pembelajaran IPA dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

Sari (2012) memberikan kesimpulan bahwa siswa 

yang belajar dengan diberikan permasalahan 

kontekstual dalam proses pembelajaran memiliki 

peningkatan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan kontekstual 

melalui fenomena real dapat berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu bahan 

ajar yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi bunyi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan bahan ajar IPA topik bunyi 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas VIII SMP dalam penelitian ini 

menggunakan 3 dari 4 tahap model pengembangan 

yang direkomendasikan oleh Thiagarajan, dkk 

(1974). Tahap-tahap dalam pengembangan bahan 

ajar, antara lain (1) define (pendefinisian) meliputi 

analisis awal – akhir, siswa, tugas, konsep dan 

tujuan pembelajaran; (2) design (perancangan) 

meliputi perancangan bahan ajar dan penyusunan 

draft awal bahan ajar; (3) develop (pengembangan) 

meliputi validasi ahli, analisis hasil validasi, revisi 

produk awal, uji keterbacaan, revisi produk akhir. 

Pengujian produk bahan ajar dilakukan dua 

tahap, yakni uji ahli dan uji keterbacaan. Subjek uji 

ahli dalam penelitian pengembangan ini adalah 

seorang dosen Fisika dan subjek uji keterbacaan 

terdiri atas guru dan siswa. Instrumen pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket validasi dan 

angket uji keterbacaan pada guru dan siswa. Data 

yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa penilaian 

menggunakan skala Likert dengan skor 1, 2, 3, 4, 5 

sedangkan data kualitatif berupa saran dan 

komentar. Data kualitatif digunakan sebagai 

pertimbangan untuk melakukan perbaikan produk 

pengembangan bahan ajar. Data kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar 

yang dikembangkan. Teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan teknik analisis nilai rata – rata. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. 

P = 
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥
 × 100% 

Keterangan: 

P = persentase kelayakan 

Ʃxi = jumlah skor yang diperoleh 

x = jumlah skor maksimal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk pengembangan bahan ajar IPA pada 

pokok bahasan bunyi terdiri dari cover bahan ajar, 

kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan 

bahan ajar, indikator berpikir kritis yang 

dikembangkan dalam bahan ajar, uraian materi 

pembelajaran disertai lembar kerja siswa, 

rangkuman, peta konsep, soal evaluasi, daftar 

pustaka, glosarium serta dilengkapi weblink dan 

info sains. Aspek yang divalidasi oleh dosen ahli 

antara lain: (1) cover bahan ajar; (2) kata pengantar; 

(3) daftar isi; (4) petunjuk penggunaan bahan ajar; 

(5) peta konsep; (6) keakuratan materi; (7) 

kelayakan isi; (8) penyajian isi; (9) penyajian soal; 

(10) lembar kegiatan siswa; (11) rangkuman; (12) 

glosarium; dan (13) daftar pustaka. Aspek yang 

dinyatakan layak berdasarkan penilaian oleh dosen 

ahli yaitu peta konsep, keakuratan materi, penyajian 

isi dan penyajian soal. Sedangkan sembilan aspek 

yang lain dinyatakan sangat layak. Persentase 

kelayakan bahan ajar dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Data Hasil Validasi Bahan Ajar IPA Topik Bunyi oleh Dosen 
Aspek Persentase Kelayakan (%) Kriteria 

Cover Bahan Ajar  90 Sangat Layak 

Kata Pengantar 90 Sangat Layak 

Daftar Isi 90 Sangat Layak 

Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar 88 Sangat Layak 

Peta Konsep 80 Layak 

Keakuratan Materi  80  Layak 

Kelayakan Isi 97 Sangat Layak 

Penyajian Isi 80 Layak 

Penyajian Soal 76 Layak 

Lembar Kegiatan Siswa  88 Sangat Layak 

Rangkuman 100 Sangat Layak 

Glosarium 100 Sangat Layak 

Daftar Pustaka 100 Sangat Layak 

Rata - rata 89,15 Sangat Layak 

 

 Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 

sub komponen dalam bahan ajar mempunyai 

kriteria layak dan sangat layak. Apabila dirata – rata 

maka hasil validasi kelayakan dari validator adalah 

89,15%. Nilai ini menunjukkan bahwa bahan ajar 

yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat 

layak. Hal ini menunjukkan  bahwa permasalahan 

mengenai fenomena bunyi dalam kehidupan sehari- 
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hari yang dikembangkan dalam bahan ajar dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Menurut Pujianto dan Maryanto (2009) bahwa 

kejadian ataupun fenomena alam yang sering 

ditemui siswa di lingkungan tempat tinggalnya 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan oleh guru dalam rangka mengaktifkan 

kemampuan berpikir kritis. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan Sari (2012) 

memberikan kesimpulan bahwa siswa yang belajar 

dengan diberikan permasalahan kontekstual dalam 

proses pembelajaran memiliki peningkatan 

kemampuan berpikir kritis. 

Beberapa perbaikan yang dilakukan 

berdasarkan komentar dan saran dari dosen ahli 

terhadap bahan ajar antara lain (1) menambahkan 

tujuan pembelajaran di awal subbab; (2) 

menambahkan ruang untuk menjawab pada lembar 

kegiatan siswa; (3) memperbaiki indikator butir 

soal; dan (4) memperbaiki beberapa kalimat yang 

belum efektif dalam bahan ajar.  

Uji keterbacaan bahan ajar dilakukan oleh 

guru IPA SMP. Aspek yang dinilai dalam bahan ajar 

oleh guru IPA SMP antara lain (1) cover bahan ajar; 

(2) kata pengantar; (3) daftar isi; (4) petunjuk 

penggunaan bahan ajar; (5) peta konsep; (6) ilustrasi 

dan permasalahan di awal subbab; (7) lembar 

kegiatan siswa; (8) cakupan materi; (9) penempatan 

gambar; (10) keterangan gambar; (11) pertanyaan 

“Berpikir Kritis”; (12) kejelasan  

 

kegiatan; (13) rangkuman; (14) soal evaluasi; (15) 

daftar pustaka; (16) glosarium. Persentase 

kelayakan tiap aspek bahan ajar berdasarkan 

penilaian dari dua orang guru IPA SMP disajikan 

pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Data Hasil Uji Keterbacaan Bahan Ajar IPA Topik Bunyi oleh Guru 

Aspek 
Persentase Kelayakan (%) 

Rata – rata (%) Kriteria 
Guru 1 Guru 2 

Cover Bahan Ajar  80 80 80 Layak 

Kata Pengantar 100 80 90 Sangat layak 

Daftar Isi  80 80 80 Layak 

Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar  100 80 90 Sangat layak 

Peta konsep 100 80 90 Sangat layak 

Ilustrasi dan permasalahan di awal subbab 80 80 80 Layak 

Lembar Kegiatan Siswa  80 80 80 Layak 

Cakupan materi 100 80 90 Sangat layak 

Penempatan gambar 80 80 80 Layak 

Keterangan gambar 80 60 70 Layak 

Pertanyaan “Berpikir Kritis” 100 80 90 Sangat layak 

Kejelasan “Kegiatan” 80 80 80 Layak 

Rangkuman 100 80 90 Sangat layak 

Soal Evaluasi 80 80 80 Layak 

Daftar Pustaka 100 80 90 Sangat layak 

Glosarium 80 80 80 Layak 

Rata - rata   83,75 Sangat Layak 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 

sub komponen dalam bahan ajar mempunyai 

kriteria layak dan sangat layak. Apabila dirata – rata 

maka hasil validasi kelayakan dari guru IPA SMP 

sebagai pengguna adalah 83,75%. Nilai ini 

menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak. 

Beberapa perbaikan dilakukan berdasarkan 

komentar dan saran dari guru IPA SMP  terhadap 

bahan ajar antara lain (1) memperbaiki kalimat yang 

kurang efektif pada bahan ajar; (2) menyertakan 

gambar bel listrik pada penjelasan bunyi merupakan 

gelombang mekanik; (3) memperbesar gambar 

slinki dan memberi keterangan arah getaran. 

Uji keterbacaan bahan ajar dilakukan pada 

siswa kelas VIII salah satu SMP Negeri di kota 

Malang sejumlah sepuluh orang. Aspek yang dinilai 

dalam bahan ajar antara lain (1) cover bahan ajar; 

(2) kata pengantar; (3) daftar isi; (4) petunjuk 

penggunaan bahan ajar; (5) ilustrasi dan 

permasalahan di awal subbab; (6) penempatan 

gambar; (7) keterangan gambar; (8) rangkuman; (9) 

glosarium.  Persentase kelayakan tiap aspek bahan 

ajar berdasarkan uji keterbacaan oleh sepuluh siswa 

kelas VIII salah satu SMP Negeri di kota Malang 

disajikan pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Data Hasil Uji Keterbacaan Bahan Ajar IPA Topik Bunyi oleh Siswa 

Aspek Rata – rata persentase kelayakan bahan ajar (%) Kriteria 

Cover Bahan Ajar 82 Sangat layak 

Kata Pengantar 84 Sangat layak 

Daftar Isi 98 Sangat layak 

Petunjuk Penggunaan Bahan Ajar 94 Sangat layak 

Ilustrasi dan permasalahan di awal subbab 90 Sangat layak 

Penempatan gambar 94 Sangat layak 

Keterangan gambar 82 Sangat layak 

Rangkuman 90 Sangat layak 
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Glosarium 84 Sangat layak 

Rata - rata 88,67 Sangat Layak  

 

Dari sembilan aspek yang dinilai oleh siswa, 

seluruh aspek dinyatakan sangat layak dengan rata 

– rata persentase kelayakan bahan ajar sebesar 

88,67%. Revisi produk bahan ajar dilakukan 

berdasarkan komentar dan saran siswa yakni 

perbaikan pada kata – kata yang sulit dipahami 

siswa. Perbaikan tersebut dilakukan dengan 

mengganti kata – kata yang lebih mudah dipahami 

oleh siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Produk akhir penelitian pengembangan yang 

telah dilakukan adalah bahan ajar IPA dengan 

pokok bahasan bunyi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP. 

Persentase validasi bahan ajar oleh dosen ahli 

diperoleh hasil sebesar 89,15%. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa bahan ajar sudah 

sangat layak. Berdasarkan hasil uji pengguna bahan 

ajar oleh guru IPA SMP, diperoleh nilai rata – rata 

bahan ajar sebesar 83,75%. Selain itu, diperoleh 

persentase keterbacaan bahan ajar oleh siswa SMP 

kelas VIII sebesar 88,67%. Hal ini menunjukkan 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan sudah sangat 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran 

di sekolah.   

Saran 

Produk bahan ajar hasil penelitian 

pengembangan ini baru dikembangkan pada uji 

keterbacaan dengan jumlah siswa yang masih 

terbatas. Oleh karena itu, disarankan pada peneliti 

lain untuk melakukan uji keterbacaan pada subjek 

yang lebih luas dan uji coba lapangan bahan ajar 

melalui penelitian eksperimen sehingga dapat 

diketahui peningkatan berpikir kritis siswa SMP 

kelas VIII. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa multimedia interaktif IPA terpadu 

berbasis Android materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya untuk siswa kelas VII 

SMP yang layak dan valid. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan 

dengan menggunakan model pengembangan 4-D Thiagarajan. Namun, penelitian ini 

dilakukan hanya sampai pada tahap Develop. Kelayakan dari media hasil pengembangan 

dilakukan dengan uji validasi dan uji keterbacaan. Data penelitian yang digunakan berupa data 

kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis nilai rata-rata dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media yang dikembangkan memperoleh persentase rata-rata 93,4% dari validasi ahli 

media, 100% dari validasi ahli materi, 94,16% dari uji keterbacaan oleh guru, dan 89,6% dari 

uji keterbacaan oleh siswa. Persentase tersebut menunjukkan bahwa media hasil 

pengembangan dinyatakan sangat layak untuk digunakan.  

 

 

Kata kunci: multimedia interaktif, IPA terpadu, sistem operasi Android, interaksi makhluk 

hidup dan lingkungannya 

 

PENDAHULUAN  

IPA diajarkan secara terpadu pada 

kurikulum 2013. Pembelajaran IPA terpadu 

mengaitkan antara kajian-kajian yang ada di IPA 

seperti fisika, kimia, biologi, dan Ilmu Pengetahuan 

Bumi Antariksa (IPBA). Pembelajaran IPA terpadu 

dapat dimulai dengan suatu topik atau tema yang 

kemudian dianalisis dari berbagai segi kajian dalam 

ilmu IPA (Trianto, 2007). Proses pembelajaran IPA 

terpadu menekankan pada pembelajaran secara 

langsung sehingga kompetensi dan kemampuan 

berpikir siswa lebih berkembang (Depdiknas, 2013). 

Materi interaksi makhluk hidup merupakan 

salah satu contoh materi yang dapat diajarkan pada 

pembelajaran IPA Terpadu. Materi ini mempelajari 

tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan 

sekitar seperti simbiosis, predasi, dan kompetisi. 

Menurut studi pendahuluan yang telah dilakukan, 

pembelajaran pada materi ini hanya mengajarkan 

materi dengan menghafal konsep-konsep. 

Pembelajaran hanya dengan menghafal konsep 

berdampak pada keaktifan siswa di kelas. Siswa 

menjadi lebih pasif dan hanya mampu mempelajari 

materi pada tingkat kognitif terendah (Nisa & 

Suyoso, 2014).  

Materi interaksi makhluk hidup terdiri dari 

fenomena yang tidak semuanya dapat diamati secara 

langsung dan cepat oleh indera karena keterbatasan 

ruang, waktu, dan daya indera (Vitanti, dkk, 2015). 

Untuk itu diperlukan suatu media yang dapat 

memvisualisasikan fenomena tersebut. Salah satu 

jenis media pembelajaran yang digunakan yaitu 

multimedia interaktif. Multimedia interaktif 

merupakan media yang menggabungkan teks, 

gambar, audio, dan animasi (Riyana & Susila, 2012). 

Multimedia interaktif dapat digunakan pada laptop, 

PC, dan handphone. Penggunaan multimedia 

interaktif mampu meningkatkan peluang siswa untuk 

berinteraksi dengan media secara langsung 

(Depdiknas, 2013).  

Media pembelajaran berbasis Android 

semakin berkembang seiring berjalannya waktu. 

Menurut Tamimuddin (2007), penggunaan media 

pembelajaran berbasis Android dapat digunakan 

secara fleksibel di manapun dan kapanpun Menurut 

hasil penelitian pengembangan dari Prasetianingtyas 

(2014), multimedia interaktif berbasis Android yang 

dikembangkan efektif dalam meningkatkan 

pemahaman siswa dalam materi sel. Menurut Alberst, 

dkk (dalam Hakim, 2013) alasan lain yang 

mendukung hal tersebut adalah bahwa media berbasis 

Android memiliki akses ke semua konten 

pembelajaran di manapun, memiliki fleksibilitas 

waktu dan momen yang paling cocok untuk 

kebutuhan siswa dalam belajar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan pengembangan multimedia interaktif 

berbasis Android materi interaksi makhluk hidup dan 

lingkungannya untuk siswa kelas VII SMP/MTs yang 

valid dan layak untuk digunakan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah Penelitian dan 

Pengembangan atau Reseacrh and Development 

mailto:diya.fuadatii@gmail.com;%20munzil88@um.ac.id;
mailto:novida.pratiwi.fmipa@um.ac.id
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(R&D). Model yang digunakan dalam pengembangan 

ini model four-D oleh Thiagarajan, dkk (1974), yang 

terdiri dari tahap pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (develop), dan penyebaran 

(disseminate). Namun, tahap disseminate tidak 

dilakukan. 

Tahap awal dilakukan tahap pembatasan 

(define) dengan melakukan studi pendahuluan 

maupun studi literatur untuk mengetahui berbagai 

permasalahan dan sifat konsep-konsep dalam 

pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dan 

lingkungannya. Tahap perancangan (design) dengan 

memilih media berupa multimedia interaktif berbasis 

Android. Tahap pengembangan (develop) dilakukan 

dengan mengembangkan multimedia interaktif 

berbasis Android. Media pembelajaran yang 

dikembangkan dilakukan penilaian oleh validator ahli 

media dan ahli materi. Media pembelajaran yang 

sudah divalidasi, selanjutnya dilakukan revisi 

berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh 

validator. Media pembelajaran kemudian dilakukan 

uji keterbacaan oleh satu guru IPA kelas VII dan 15 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Malang. Media hasil 

pengembangan yang sudah dilakukan uji 

keterbacaan, selanjutnya dilakukan revisi 

berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh 

guru dan siswa. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah lembar validasi yang diisi oleh validator 

dan angket uji keterbacaan yang diisi oleh subjek uji 

keterbacaan. Data yang diperoleh dari hasil penilaian 

berupa data kuantitatif yang diperoleh dari pengisian 

skala likert dan data kualitatif berupa komentar dan 

saran. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perhitungan rata-rata. Hasil 

analisis data disesuaikan dengan tingkat kriteria 

validasi yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat validasi dari media. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Produk Hasil Pengembangan 

Hasil pengembangan berupa multimedia 

interaktif berbasis Android yang dikembangkan 

dengan menggunakan Adobe Flash Professional CS6. 

Media pembelajaran ini terdiri dari bagian awal dan 

menu utama. Menu utama memuat 6 menu yaitu 

menu (1) mencakup kompetensi dasar dan indikator 

kompetensi, menu (2) mengenai pilihan materi, menu 

(3) mengenai evaluasi akhir dari seluruh materi, menu 

(4) menjelaskan panduan penggunaan media, menu 

(5) mencakup deskripsi singkat aplikasi, profil 

pengembang serta daftar pustaka materi pada media, 

dan menu (6) merupakan tombol keluar aplikasi. 

Penyajian materi berupa gabungan antara teks, 

gambar, video, dan animasi untuk mempermudah 

pemahaman konsep pada siswa. Gambar 1 

merupakan beberapa tampilan dari media hasil 

pengembangan. 

 
Tampilan menu 1 

 
Tampilan menu 2 

 
Tampilan materi 

pencemaran lingkungan 

 
Tampilan materi 

pemanasan global 

 
Tampilan petunjuk 

penggunan 

 
Tampilan soal latihan 

 
Tampilan profil pengembang 

Gambar 1. Tampilan Produk Media 

Pembelajaran 

 

B. Hasil Uji Validasi 

Uji validasi yang dilaksanakan oleh dua ahli 

yaitu ahli media dan ahli materi. Uji validasi ahli 

media dan materi dilakukan oleh Dosen Biologi 

Universitas Negeri Malang. Data yang diperoleh 
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berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis 

data hasil uji validasi menggunakan pedoman 

persentase kelayakan yang dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 1. Data Hasil Uji Validasi Media 

No Pernyataan 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1 
Aspek rekayasa 

perangkat lunak 
96,88 

Sangat 

layak 

2 
Aspek desain media 

pembelajaran 
91,7 

Sangat 

layak 

3 
Aspek komunikasi 

visual  
91,7 

Sangat 

layak 

Rata-rata persentase aspek 93,42 
Sangat 

layak 

 

Berdasarkan data hasil uji validasi media, 

multimedia interaktif ini memperoleh hasil rerata 

sebesar 93,42% dan dinyatakan bahwa media sangat 

layak. Selain data kuantitatif, validator juga 

memberikan data kualitatif berupa saran perbaikan 

media. Saran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Saran Ahli Media 

Validasi materi dilakukan terhadap 

kelayakan empat aspek yang terdapat pada materi. 

Hasil validasi materi disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Hasil Uji Validasi Materi 
No. Komponen yang Dinilai Persentase (%) 

1 Kejelasan konsep 100 

2 Kebenaran materi 100 

3 Kedalaman materi 100 

4 Kemudahan memahami materi   100 

 

Berdasarkan data hasil uji validasi materi, 

konten materi yang terdapat pada media memperoleh 

hasil rerata sebesar 100% dan dinyatakan bahwa 

materi yang ada sangat valid. Namun, terdapat 

berbagai pembenaran konsep materi yang ada pada 

media. Saran pembenaran materi dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Saran Ahli Materi Dosen Biologi 
No Validator 

1 

Pada uraian materi komponen penyusun makhluk 

hidup, diperjelas penjelasan pada organisme autotrof 

dan organisme heterotrof  

2 

Pada uraian materi pola interaksi makhluk hidup, 

diperjelas penjelasan pada pengertian simbiosis dan 

pengertian simbiosis mutualisme 

3 

Pada uraian materi rantai makanan, diperjelas 

penjelasan pada permasalahan pada akhir penjelasan 

tentang pengertian rantai makanan 

4 
Terdapat beberapa kesalahan penulisan yang tidak 

sesuai dengan EYD. 

 

C. Hasil Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan dilakukan oleh guru IPA 

dan 15 siswa kelas VII SMP dapatdilihat Tabel 5 dan 

6 berikut. 

Tabel 5. Data Hasil Uji Keterbacaan oleh Guru 

No Pernyataan 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1 
Aspek rekayasa 

perangkat lunak 
96,43 Sangat layak 

2 
Aspek komunikasi 

visual 
90,63 Sangat layak 

3 

Aspek desain 

media 

pembelajaran 

95,45 Sangat layak 

Rata-rata persentase 

aspek 
94,16 Sangat layak 

 

Tabel 6. Data Hasil Uji Keterbacaan oleh Siswa 
No Komponen yang Dinilai Persentase  (%) Keterangan 

1 
Aspek rekayasa 

perangkat lunak 
91,33 Sangat layak 

2 
Aspek desain media 

pembelajaran 
90,83 Sangat layak 

3 Aspek komunikasi visual 86,82 Sangat layak 

Rata-rata persentase aspek 89,67 Sangat layak 

 

Berdasarkan data hasil uji keterbacaan oleh 

guru memperoleh hasil sebesar 94,16% dan oleh 

siswa sebesar 89,67% dan dinyatakan bahwa 

multimedia interaktif sangat layak. Saran yang 

diberikan oleh subjek uji keterbacaan dapat dilihat 

pada Tabel 7 dan 8 berikut. 

Tabel 7. Saran Uji Keterbacaan oleh Guru 
No Guru 

1 
Sebaiknya kompetensi dasar dibuat seperti 

kompetensi dasar pada buku IPA SMP Kelas VII 

2 
Warna background sebaiknya lebih divariasi dan 

tidak monoton warnanya. 

 

Tabel 8. Saran Uji Keterbacaan oleh Siswa 
No. Siswa Kelas VII-F SMPN 1 Malang 

1 Animasinya lebih diperbanyak. 

2 
Warna background sebaiknya lebih divariasi dan 

tidak monoton warnanya. 

3 Jenis hurufnya diperbesar agar mudah dibaca. 

4 Ditambah game agar lebih menarik 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil validasi dan uji 

keterbacaan diperoleh hasil bahwa multimedia 

interaktif berbasis Android materi interaksi makhluk 

hidup dan lingkungannya masuk dalam kategori 

sangat layak dengan nilai rerata sebesar 94,31%, 

sehingga layak digunakan oleh siswa dalam belajar 

IPA khususnya materi interaksi makhluk hidup. 

Media pembelajaran juga dilakukan revisi 

berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh 

validator dan subjek uji keterbacaan. 

 Media pembelajaran hasil pengembangan 

memiliki beberapa kekuatan, antara lain: (1) dapat 

digunakan dimanapun dan kapanpun, (2) berisi 

penggabungan antara teks, gambar, animasi, dan 

video dalam visulisasi materi (3) media terhubung 

dengan dunia maya sehingga siswa dapat mengakses 

sumber belajar lain. Selain kekuatan yang sudah 

disebutkan diatas, bahan ajar tema pencemaran 

lingkungan memiliki kelemahan, yaitu masih 

memerlukan pendamping berupa buku saat 

digunakan pada pembelajaran. 

No Validator 

1 
Secara umum cukup bagus, menarik, dan kreatif. Hanya 

saja background media dibuat lebih berwarna. 

2 
Pada menu “Ayo Kenalan” lebih diperinci tentang info 

aplikasi dan daftar pustaka. 
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Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

dalam mengembangkan media pembelajaran, antara 

lain: (1) guru dapat menggunakan media sebagai 

sumber belajar utama dalam pembelajaran, (2) 

diharapkan siswa dapat menggunakan media secara 

mandiri, dan (3) menambah referensi untuk 

pengembangan media yang lain. Saran diseminasi 

untuk multimedia interaktif ini dapat dilakukan 

melalui jurnal penelitian, forum MGMPS, dan 

pengembangan media untuk operation system (OS) 

yang lain seperti Blackberry dan Windows Phone. 
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Abstrak 

 

Berdasarkan hasil observasi di salah satu MTs Negeri, masih banyak guru yang mengajarkan 

pembelajaran IPA secara terpisah sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Bahan ajar 

yang digunakan oleh guru belum layak untuk mengajarkan IPA terpadu karena bahan ajar 

yang digunakan untuk mengajar IPA masih berdasarkan bidang kajian masing-masing dan 

belum menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk melakukan 

pembelajaran IPA dengan pendekatan saintifik. Salah satu bahan ajar yang membantu guru 

dan siswa dalam pembelajaran IPA terpadu adalah modul. Penelitian ini termasuk penelitian 

pengembangan dengan menggunakan modifikasi model pengembangan 4-D Thiagarajan. 

Tahap pengembangan Modul Sistem Ekskresi pada Manusia meliputi define, design, dan 

develop. Hasil validasi produk menunjukkan presentase sebesar 93,09% untuk modul siswa 

dan presentase sebesar 97,62% untuk buku panduan guru. Validasi materi memperoleh 

presentase sebesar 100%. Hasil uji keterbacaan memperoleh presentase 85,71%. Berdasarkan 

presentasi yang diperoleh dari validasi, Modul Sistem Ekskresi pada Manusia layak digunakan 

dalam pembelajaran IPA untuk SMP/MTs kelas VIII semester 2. 

 

Kata kunci:. Pengembangan Modul Terpadu, Materi Sistem ekskresi 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

cabang ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena 

alam dan bagaimana mencari tahu tentang alam 

secara sistematis (Wardani dkk, 2014:557). Hal 

tersebut membuktikan bahwa IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan proses penemuan. IPA 

memiliki 3 bidang kajian meliputi fisika, kimia, dan 

biologi (Setyowati dkk, 2013:245). Masing-masing 

bidang kajian tersebut terdapat materi yang saling 

berhubungan satu sama lain, sehingga pembelajaran 

IPA sebaiknya dilakukan secara terpadu agar lebih 

mudah. 

IPA terpadu adalah pembelajaran yang 

menghubungkan bidang fisika, kimia, dan biologi 

menjadi satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri 

(Asfiah dkk, 2013:189). Keunggulan dari 

pembelajaran secara terpadu adalah dapat 

meningkatkan pemahaman, ingatan, dan aplikasi 

(Erekson & Shumway, 2006). Melalui pembelajaran 

terpadu siswa dilatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara 

menyeluruh (holistik), bermakna, otentik dan aktif 

(Sujiono dan Widiyanto, 2014:686). Pembelajan 

terpadu dalam pelaksanaannya memerlukan 

perangkat pembelajaran yang salah satunya adalah 

bahan ajar. 

Bahan ajar yang bisa dipakai untuk 

membantu siswa dan guru dalam pembelajaran salah 

satunya adalah modul (Cahyani dkk, 2013:302). 

Modul dapat didefinisikan suatu media belajar 

mandiri yang dirancang untuk membuat 

pembelajaran diantara siswa dan guru berjalan 

dengan mudah dan baik (Salandanan dalam 

Macarandang, 2009:1). Berdasarkan pengertian 

modul yang telah dijabarkan modul mememilki 

tujuan untuk membantu siswa mendapatkan 

pengetahuan dan memenuhi tujuan belajar, sehingga 

modul bisa dipakai untuk belajar mandiri maupun 

sebagai pendamping bahan ajar di kelas agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

modul efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran 

di kelas karena dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif. Salah satu penelitian mengenai efektifitas 

modul adalah hasil penilaian prestasi belajar yang 

diperoleh dengan membandingkan nilai pretes dan 

postes, mendapat nilai rata-rata pretes sebesar 56,41, 

lebih rendah dari nilai rata-rata postes yakni 84,84, 

sehingga disimpulkan bahwa modul efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa (Yannurdanti 

dkk, 2013:1). Penelitian lain menunjukkan bahwa 

modul yang layak digunakan menurut BSNP karena 

lolos tahap I dan tahap II dan modul juga efektif 

diterapkan di kelas karena hasil belajar kognitif 

sebanyak 93,75% peserta didik telah mencapai 

KKM (Rosyidah dkk, 2013:133). 

Masalah yang dihadapi siswa akan bertambah 

apabila masih ada proses pembelajaran dan bahan 

ajar yang tidak sesuai dengan karakteristik IPA. 

Hasil observasi di salah satu MTs Negeri 

menunjukkan masih ada teknis pembelajaran yang 

belum sesuai. Beberapa guru di salah satu MTs 

Negeri yang diteliti masih mengajarkan 

pembelajaran IPA dengan terpisah sesuai bidang 

kajian IPA. Hasil observasi tersebut dibuktikan salah 
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satu bahan ajar yang dipakai untuk kegiatan belajar 

mengajar setiap harinya, yaitu Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Materi di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang dipakai untuk pembelajaran juga masih 

terpisah-pisah berdasar-kan bidang kajian. LKS 

yang dipakai juga belum menyediakan pengalaman 

belajar yang memung-kinkan siswa untuk 

melakukan pembelajaran IPA dengan pendekatan 

saintifik. 

Salah satu materi pada LKS yang digunakan 

oleh siswa adalah sistem ekskresi. Berdasarkan 

kurikulum 2013 materi sistem ekskresi manusia 

meliputi tujuan adanya sistem ekskresi, organ-organ 

dalam sistem ekskresi, kelainan yang muncul dalam 

sistem ekskresi, dan pola hidup sehat untuk menjaga 

sistem ekskresi (Kemendikbud, 2013:348). Materi 

sistem ekskresi pada LKS yang digunakan oleh 

siswa masih belum diuraikan secara terpadu dan juga 

belum menyediakan pengalaman belajar yang 

memungkinkan siswa untuk melakukan 

pembelajaran IPA dengan pendekatan saintifik 

sehingga harus ada bahan ajar yang dapat membantu 

siswa maupun guru untuk meng-implementasikan 

kurikulum 2013.  

Berdasarkan masalah yang didapatkan dari 

hasil observasi dan kebutuhan siswa beserta guru 

dalam hal bahan ajar yang bisa membantu untuk 

mengimplementasikan kurikulum 2013 maka 

dikembangkan “Modul IPA Terpadu Materi Sistem 

Ekskresi pada Manusia untuk Siswa Kelas VIII 

SMP/MTs”. 

 

METODE PENELITIAN 

Modul yang dikembangkan menggunakan 

metode 4-D dari Thiagarajan yang meliputi define, 

design, develop, dan desseminate. Pada penelitian 

ini, tahapan pengembangan hanya dilakukan pada 

tahap define, design, dan develop saja sedangkan 

tahap dessiminate tidak dilakukan. Modul divalidasi 

oleh ahli materi, ahli media dan ahli penerapan 

lapangan. 

Validator ahli materi adalah dosen jurusan 

Biologi atau dosen progam studi Pendidikan IPA 

yang ahli dalam dalam bidang anatomi dan fisiologi 

manusia. Dosen jurusan Biologi atau dosen progam 

studi Pendidikan IPA yang dipilih merupakan dosen 

yang memiliki kriteria telah menempuh S2 dan ahli 

dalam bidang fisiologi manusia yang telah memiliki 

pengalaman kerja minimal 5 tahun. Validator ahli 

media dalam pengembangan modul IPA Terpadu ini 

adalah seorang dosen ahli media. Dosen jurusan 

Biologi atau dosen progam studi Pendidikan IPA 

yang dipilih merupakan dosen yang memiliki 

kriteria telah menempuh S2 dan ahli dalam bidang 

fisiologi manusia yang telah memiliki pengalaman 

kerja minimal 5 tahun. Validator ahli penerapan 

lapangan dalam pengembangan modul pembelajaran 

IPA Terpadu ini adalah seorang guru IPA SMP yang 

telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun 

dan telah menempuh pendidikan minimal 5 tahun. 

Analisis data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data melalui angket berupa skor 

persentase. Data yang diperoleh berupa data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari saran dan tanggapan yang diberikan 

oleh ahli materi, ahli penerapan lapangan dan siswa 

yang digunakan untuk perbaikan atau revisi modul. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penskoran 

angket validasi oleh validator ahli media, validator 

ahli materi, dan validator ahli penerapan lapangan. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

berupa angket. Angket tersebut meliputi angket 

validasi media oleh dosen dan guru, angket validasi 

ahli materi dan angket siswa. Analisis data yang 

diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui 

angket berupa skor persentase. Subjek uji coba pada 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 8 Malang 

kelas VIII semester 2. 

Teknis analisis data kuantitatif berupa skor 

angket dilakukan dengan cara menghitung rata-rata 

persentase skor yang diperoloeh dari validasi dan uji 

keterbacaan. Data yang sudah dijadikan skor 

kemudian dijumlahkan dan persentase diambil dari 

rumus berikut. 

𝑝 =  
∑𝑥

∑𝑥𝑖
 𝑥 100% 

Keterangan : 

P= persentase 

∑x = jumlah jawaban responden dalam 1 item 

∑xi = jumlah nilai ideal item  

Tabel untuk kriteri kelayakan modul setelah 

diketahui persentasenya yaitu: 

Tabel 1 Kriteria Kelayakan 
Persentase Makna 

76% - 100% Layak 

56% - 75% Cukup layak 

40% - 55% Kurang layak 

<40% Tidak layak 

(Arikunto, 2003). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan berupa modul IPA 

terpadu pada materi sistem ekskresi yang terdiri dari 

modul siswa dan buku panduan guru. Modul yang 

dikembangkan menggunakan materi sistem ekskresi 

sebagai platform, dan mengaitkan fenomena fisika 

dan kimia yang terjadi pada sistem ekskresi. 

Keterpaduan yang dipakai dalam pengembangan 

modul adalah keterpaduan connected. Modul yang 

dikembangkan mengacu pada KD 3.9 yaitu 

menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi 

pada manusia dan penerapannya dalam menjaga 

kesehatan diri. 

Modul Siswa adalah salah satu bahan ajar 

yang bisa dipakai untuk pembelajaran sehari-hari 

baik di sekolah maupun di rumah. Modul ini adalah 

bahan ajar yang mengimplementasikan kurikulum 

2013, dimana pembelajarannya menggunakan 

pendekatan saintifik dengan mengeksplisitkan 

kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan 
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(5M). Isi dari modul siswa meliputi: (1) cover; (2) 

halaman judul; (3) kata pengantar; (4) daftar isi; (5) 

petunjuk penggunaan modul; (6) kompetensi yang 

berisi mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan tujuan yang dikembangkan sesuai 

dengan ketercapaian yang diharapkan dari modul 

sitem ekskresi manusia; (7) kegiatan pembelajaran 

yang dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu : kegiatan 1 

membahas tentang ginjal, kegiatan 2 membahas 

tentang kulit, kegiatan 3 membahas tentang paru-

paru, dan kegiatan 4 membahas tentang hati; (8) 

evaluasi yang terdiri dari soal pilihan ganda dan 

uraian; (9) materi; (10) daftar rujukan; (11) rujukan 

gambar. 

Buku panduan guru bertujuan untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

sistem eksresi berdasarkan modul siswa yang telah 

dikembangkan. Isi dari Buku panduan guru berisi (1) 

cover; (2) kata pengantar; (3) kompetensi yang berisi 

mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, dan tujuan yang dikembangkan sesuai 

dengan ketercapaian yang diharapkan dari modul 

sitem ekskresi manusia; (4) alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan modul; (5) materi 

secara singkat sesuai dengan modul siswa; (6) sintak 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat alternatif 

jawaban pada kegiatan 5M serta jawaban untuk soal-

soal evaluasi. Sintak yang terdapat dalam buku 

panduan guru mengeksplisitkan tahapan 5M yang 

terdapat pada proses belajar mengajar. 

Produk yang telah dikembangkan tersebut 

kemudian divalidasi. Bagian yang divalidasi yakni 

materi yang terdapat pada modul dan media dari 

modul. Validasi materi dan modul dilakukan oleh 

ahli media dan pembelajaran serta ahli lapangan. 

Hasil validasi dari ahli materi diperoleh presentase 

sebesar 100%. Hasil validasi media dari modul 

untuk siswa diperoleh presentase sebesar 93,09% 

dan hasil validasi media dari buku panduan guru 

diperoleh presentase sebesar 97,62%.  

Tahap uji validasi selain memberikan data 

kuantitatif berupa presentase kelayakan produk juga 

memberikan data kualitatif berupa komentar dan 

saran yang digunakan untuk perbaikan produk. 

Produk yang telah diperbaiki selanjutnya dilakukan 

uji keterbacaan. Uji keterbacaan dilakukan pada 15 

siswa kelas VIII semester 2 SMP Negeri 8 Malang. 

Hasil uji keterbacaan menunjukkan perolehan nilai 

presentase produk sebesar 85,71%, sehingga bahan 

ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria layak 

untuk digunakan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Modul sistem ekskresi pada manusia baik 

berupa modul siswa dan buku panduan guru setelah 

dilakukan validasi menunjukkan hasil yang layak 

untuk digunakan di kelas. Hal tersebut bisa dilihat 

dari rata-rata presentase yang diperoleh dari 

penilaian validator dan berdasarkan uji keterbacaan 

yang dilakukan pada 15 siswa kelas VIII semester 2 

SMP Negeri 8 Malang. Hasil validasi dari ahli materi 

diperoleh presentase sebesar 100%. Hasil validasi 

media dari modul untuk siswa diperoleh presentase 

sebesar 93,09% dan hasil validasi media dari buku 

panduan guru diperoleh presentase sebesar 97,62%. 

Hasil uji keterbacaan menunjuk-kan perolehan nilai 

presentase produk sebesar 85,71%. 

Saran 

 Modul yang dikembangkan telah 

menunjukkan kriteria layak untuk digunakan 

sehingga penelitian ini bisa dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan melakukan uji keefektifitasan 

dalam kegiatan pembelajaran. Modul yang telah 

dikembangkan diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk pembelajaran oleh guru IPA karena juga sudah 

dikembangkan berupa buku panduan guru yang 

didalamnya sudah terdapat sintak pembelajaran yang 

telah disesuaikan dengan isi modul siswa. Modul 

yang dikembangkan juga bisa digunakan sebagai 

refrensi untuk mengembangkan modul dengan 

materi yang berbeda. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan media mobile learning berbasis 

Android materi cahaya untuk siswa SMP. Metode penelitian ini menggunakan survey dan 

observasi melalui wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebanyakan media pembelajaran dikemas dalam bentuk media cetak berupa buku teks yang 

kurang menarik dan kurang praktis. Berdasarkan penelitian  tersebut, dapat diketahui bahwa 

media mobile learning berbasis Android materi cahaya untuk siswa SMP diperlukan untuk 

mengatasi kendala belum maksimalnya media pembelajaran IPA. 

 

Kata kunci: media pembelajaran IPA, mobile learning, Android, cahaya 

 

PENDAHULUAN  

Produk ilmiah merupakan bagian dari 

pembelajaran IPA yang diperoleh siswa berupa 

fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum (Trianto, 

2013:141). Salah satu produk ilmiah adalah konsep 

yang merupakan abstraksi dari fakta. Konsep pada 

IPA yang abstrak dapat membuat siswa sulit 

memahaminya. Salah satu konsep pada materi IPA 

yang tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa 

adalah pembentukan bayangan pada optik dan 

proses jalannya cahaya pada penglihatan manusia 

(Putri, 2015). Konsep tersebut membuat siswa 

kesulitan dalam memahaminya (Sutopo, 2014) 

terlebih lagi jika hanya disampaikan oleh guru 

dengan ceramah atau bercerita. 

Proses pemahaman siswa pada konsep IPA 

yang abstrak seperti yang disebut sebelumnya dapat 

dibantu dengan alat bantu yang relevan dan mampu 

mengkonkretkan konsep berupa media 

pembelajaran. Penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat menghindarkan guru dalam 

menyampaikan materi hanya dengan ceramah atau 

bercerita saja yang cenderung membuat siswa pasif 

(Prajwita, 2015). Menurut Handika (2012) 

penggunaan media pembelajaran dapat mendukung 

kegiatan pembelajaran siswa. Sejalan dengan itu 

juga penyajian materi dalam pembelajaran menjadi 

lebih menarik sehingga mampu memotivasi siswa 

untuk belajar (Yuniati, 2011). 

Abad 21 terjadi pergeseran paradigma 

belajar, dimana menghendaki pembelajaran yang 

mengintegrasikan teknologi dan informasi ke dalam 

media yang digunakan dalam pembelajaran 

(Polonia, 2014). Oleh karena itu, media 

pembelajaran yang dibutuhkan saat ini haruslah 

memiliki karakteristik yang praktis dengan tingkat 

fleksibilitas dan portabilitas tinggi. Kenyataan di 

lapangan media yang banyak digunakan oleh 

sekolah berupa media cetak seperti buku teks yang 

hanya memuat tulisan dan gambar. Media berupa 

buku teks tentunya kurang bisa menarik motivasi 

siswa serta kurang praktis dalam penggunannya 

(Bahera, 2013). Berdasarkan hal tersebut, saat ini 

diperlukan media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa untuk belajar serta praktis dalam 

penggunannnya. Media pembelajaran tersebut 

memungkinkan siswa dapat mengakses materi dan 

informasi yang diperlukan dalam pembelajaran 

kapanpun dan dimanapun (Atmojo, 2015). 

Media pembelajaran yang memenuhi 

kebutuhan saat ini adalah media mobile learning. 

Media mobile learning menggunakan perangkat 

teknologi bergerak (mobile devices) untuk media 

pembelajaran dengan basis Android. Sistem operasi 

Android menyediakan platform terbuka (open 

source) sehingga dapat dijadikan peluang untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang 

dibutuhkan saat ini (Martono, 2014). Penggunaan 

media pembelajaran dalam perangkat Android, 

selain lebih mudah mengkonkretkan konsep 

pembelajaran IPA karena dilengkapi animasi, juga 

lebih fleksibel karena media dapat dijalankan 

dimana saja dan kapan saja, serta dapat menarik 

perhatian siswa untuk belajar (Bahera, 2013). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey dan observasi. Penelitian 

dilakukan melalui kegiatan wawancara dan kajian 

literatur. Penelitian ini dilakukan di dua SMP di 

Kota Malang. Sumber data dari penelitian ini adalah 

guru IPA SMP dan literatur penelitian terdahulu 

mengenai media pembelajaran.  

Peran peneliti sebagai instrumen pengumpul 

data utama. Semua kegiatan dalam penelitian ini 

dari perencanaan, pelaksanaan, analisis data, 

sampai penyusunan laporan hasil penelitian 

dilakukan oleh peneliti. Data yang dihasilkan dalam 

penelitian ini berupa data kualitatif. Teknik analisis 

data yang digunakan untuk mengolah data dan 

informasi adalah dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Data informasi hasil 
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wawancara dan studi literatur dianalisis oleh 

peneliti sebagai bahan untuk menentukan alternatif 

solusi dalam mengatasi permasalahan media 

pembelajaran IPA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dengan survey dan 

observasi melalui wawancara dengan dua orang 

guru IPA SMP. Wawancara yang dilakukan terkait 

dengan media pembelajaran IPA yang digunakan 

dan juga metode pembelajaran yang sering 

digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi 

cahaya. Selain wawancara, juga dilakukan studi 

literatur penelitian terdahulu mengenai media 

pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan 

bahwa kebanyakan media pembelajaran yang 

digunakan di sekolah dikemas dalam bentuk media 

cetak berupa buku teks yang hanya memuat tulisan 

dan gambar. Media pembelajaran yang digunakan 

kurang meningkatkan motivasi belajar siswa karena 

sulit mengkonkretkan materi abstrak dalam 

pembelajaran IPA serta kurang menarik siswa 

untuk belajar. Salah satu materi IPA yang dirasa 

sulit oleh siswa adalah materi cahaya. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru IPA SMP, pada 

materi cahaya rata-rata nilai ulangan yang 

didapatkan siswa masih dibawah nilai minimum 

ketuntasan belajar. Hal tersebut dikarenakan pada 

materi cahaya terdapat konsep berupa proses 

terbentuknya bayangan pada optik dan jalannya 

cahaya pada penglihatan manusia yang tidak dapat 

diamati siswa secara langsung dan masih kurang 

media pembelajaran yang dapat digunakan di 

sekolah. Selain itu materi tersebut disampaikan oleh 

guru dengan ceramah atau bercerita sehingga siswa 

kesulitan dalam belajar hanya dengan 

mendengarkan dan membayangkan dari 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Sehingga, diperlukan media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran khususnya 

materi IPA yang dapat mengkonkretkan materi 

yang abstrak, dapat menarik perhatian siswa dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa, serta 

mengurangi kecenderungan guru untuk 

menyampaikan materi dengan ceramah atau 

bercerita. 

Hasil studi literatur yang dilakukan, menurut 

Polonia (2014) pergeseran paradigma belajar abad 

21 menghendaki pembelajaran  yang 

mengintegrasikan teknologi dan informasi ke dalam 

media yang digunakan dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu, media pembelajaran yang dibutuhkan 

saat ini haruslah memiliki karakteristik yang praktis 

dengan tingkat fleksibilitas dan portabilitas tinggi. 

Media pembelajaran tersebut memungkinkan siswa 

dapat mengakses materi dan informasi yang 

diperlukan dalam pembelajaran kapanpun dan 

dimanapun (Atmojo, 2015). Salah satunya adalah 

penggunaan perangkat teknologi bergerak (mobile 

devices) untuk media pembelajaran. Hal tersebut 

melahirkan konsep mobile learning yang 

merupakan trend pembelajaran yang menekankan 

pada proses pembelajaran yang tidak terikat waktu 

dan tempat (Martono, 2014). Mobile learning 

memberikan kesempatan siswa untuk mengulang 

kembali mempelajari materi yang belum dikuasai di 

berbagai tempat dan waktu tanpa harus berada di 

kelas (Purbasari, 2013). Menurut Bahera (2013) 

mobile learning sebagai media pembelajaran 

memiliki kelebihan sebagai berikut. (a) Tingkat 

mobilitas yang tinggi, dimana siswa dapat 

mengakses konten pembelajaran di mana saja dan 

kapan saja. (b) Ramah lingkungan, karena mobile 

learning tidak membutuhkan kertas seperti halnya 

buku. (c) Memberikan kesempatan belajar sesuai 

dengan kemampuan siswa. (d) Merangsang siswa 

belajar nyaman dan menarik siswa untuk belajar 

Menurut Majid (2012) manfaat penggunaan 

media pembelajaran mobile learning sebagai 

berikut. (a) Belajar tidak terikat jarak, (b) dapat 

meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered), (c) mengelola kebutuhan 

belajar siswa yang berbeda-beda, memungkinkan 

siswa mendapatkan pengetahuan dengan kecepatan 

mereka sendiri, (d) mengurangi hambatan budaya 

dan komunikasi antara guru dan siswa. Berdasarkan 

kelebihan serta manfaat yang dimiliki, mobile 

learning dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran yang dibutuhkan saat ini. Selain itu 

mobile learning juga dapat dijakan sebagai 

alternatif sumber belajar selain buku teks, agar 

dapat menarik perhatian dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Pada saat ini teknologi bergerak (mobile 

devices) yang banyak digunakan oleh siswa adalah 

Android phone, berdasarkan penelitian oleh Polonia 

di tahun 2014, didapatkan data dengan subjek siswa 

di Kota Malang kategori kepemilikan ponsel atau 

handphone sebesar 86% menyatakan siswa 

mempunyai handphone dengan sistem operasi 

Android dan sisanya menggunakan handphone non 

Android. Hal tersebut memberikan peluang sistem 

operasi Android sebagai basis dalam 

pengembangan mobile learning, selain itu sistem 

opersi Android menyediakan platform terbuka 

(open source) yang dapat dijadikan pengembang 

untuk membuat media pembelajaran yang 

dibutuhkan.  

Hasil wawancara dengan guru, media yang 

banyak digunakan di sekolah merupakan media 

cetak berupa buku teks yang hanya memuat tulisan 

dan gambar. Selain itu media yang ada kurang 

menarik dan kurang memotivasi siswa untuk 

belajar. Bersadarkan kenyataan dilapangan dan 

hasil studi literatur yang dilakukan, media 

pembelajaran mobile learning berbasis Android 

digunakan untuk memadukan teks dan juga animasi 

untuk memperoleh gambaran yang jelas menganai 

proses jalannya cahaya pada penglihatan manusia 

dan terbentuknya bayangan pada alat optik. 

Pemilihan media pembelajaran mobile learning 
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berbasis Android didasarkan pada tujuan media 

untuk menampilkan konsep pembentukan bayangan 

dengan animasi agar dapat diamati siswa dengan 

jelas, praktis, dan dapat digunakan dimana saja serta 

kapan saja oleh siswa. Sehingga media mobile 

learning berbasis Android pada materi cahaya 

dibutuhkan sebagai media pembelajaran IPA untuk 

siswa SMP. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

hasil wawancara dan studi litertur, diperlukan 

media mobile learning berbasis Android materi 

cahaya untuk siswa SMP yang dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang dibutuhkan saat 

ini. Dimana media tersebut dapat menampilkan 

konsep pada materi cahaya dengan animasi agar 

dapat diamati siswa dengan jelas, praktis, dan dapat 

digunakan dimana saja serta kapan saja oleh siswa. 

Selain itu juga dapat dijakan sebagai alternatif 

sumber belajar selain buku teks, agar dapat menarik 

perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Adanya media mobile learning berbasis Android 

materi cahaya untuk siswa SMP diharapkan dapat 

mengatasi kendala pelaksanaan pembelajaran IPA 

di tingkat SMP. 

Saran 

 Saran dalam menindaklanjuti penelitian ini 

adalah melakukan pengembangan media mobile 

learning berbasis Android materi cahaya untuk 

siswa SMP untuk mengatasi kendala belum 

maksimalnya media pembelajaran IPA. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar IPA dengan mengeksplisitkan 

hakikat sains (NoS) dan berpikir kritis pada topik interaksi makhluk hidup dengan lingkungan 

dan memperoleh validitas bahan ajar tersebut. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan 

model pengembangan 4D yang terdiri atas tahap define, design, develop, dan disseminate akan 

tetapi hanya sampai pada tahap develop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk 

termasuk dalam kriteria sangat layak untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci : literasi sains, bahan ajar, NoS, berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN  

Implementasi kurikulum 2013 merupakan 

salah satu upaya reformasi pendidikan dan pendidikan 

sains khususnya (Rahayu, 2014). Selama bertahun-

tahun, telah dilakukan perancangan berbagai model 

pembelajaran sains untuk meningkatan kualitas 

pembelajaran. Pada akhirnya semua model mengarah 

pada pengembangan literasi sains (Lederman, dkk, 

2013). Pengembangan literasi sains tidak hanya 

terfokus pada pengetahuan sains namun juga 

mengembangkan kemampuan dalam menggunakan 

keterampilan dan pengetahuan ilmiah secara kreatif 

berdasarkan bukti yang tepat, terutama yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan karir, 

memecahkan permasalahan yang menantang diri 

sendiri, serta membuat keputusan sosio-saintifik yang 

bertanggungjawab (Holbrook & Rannikmae, 2009). 

Norris & Philips (2003) menyimpulkan bahwa 

literasi sains dapat dikembangkan melalui pemahaman 

terhadap hakikat sains (Nature of Science atau NoS) 

Hasil-hasil penelitian tentang NoS menyarankan 

bahwa untuk mengajarkan aspek NoS sebaiknya 

dilakukan secara eksplisit, baik dengan konteks 

ataupun tanpa konteks. NoS bisa dieksplisitkan dalam 

kurikulum/standar, buku ajar maupun dalam proses 

pembelajaran di kelas (Rahayu, 2014). 

Hasil analisis oleh Yuliyanti & Rusilowati 

(2014) menunjukkan bahwa NoS yang termuat pada 

buku ajar fisika hanya sebesar 16,85%, pengetahuan 

sains paling mendominasi isi buku yakni sebesar 

69,61%. Analisis lainnya yang dilakukan oleh Aulia, 

dkk (2014) menunjukkan bahwa buku teks biologi 

SMP kurang memuat NoS. Persentase terbesar adalah 

adanya hukum atau teori dalam sains, yakni sebesar 

67%. Aspek NoS lainnya kurang dieksplisitkan dalam 

bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu kebutuhan 

penting dalam pembelajaran. Aulia, dkk (2014) 

menyimpulkan bahwa siswa memiliki pemahaman 

NoS dari bahan ajar yang mereka pelajari di sekolah 

dengan persentase rata-rata sebesar 49,8% sedangkan 

pemahaman dari guru mencapai 17%. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

sedikitnya persentase NoS di dalam bahan ajar 

berpengaruh terhadap rendahnya pemahaman siswa 

tentang NoS.  

Selain aspek NoS, Norris & Philips (2003) 

juga menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

juga menjadi salah satu aspek yang berperan dalam 

pengembangan literasi sains. Berpikir kritis 

merupakan kemampuan berpikir reflektif dan masuk 

akal yang terfokus pada pengambilan keputusan 

mengenai apa yang akan dipercaya atau dilakukan 

(Ennis, 2011). Siswa akan mampu menganalisis 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus 

menentukan langkah untuk mengatasi masalah tersebut 

melalui keterampilan berpikir kritis. 

Salah satu masalah dalam kehidupan sehari-hari 

yang sering dijumpai siswa adalah yang berkaitan 

dengan lingkungan dan ekosistem. Resti (2014) 

menyebutkan bahwa fenomena dan kejadian nyata 

dapat ditunjukkan pada materi ekosistem. Materi 

ekosistem termasuk materi yang dibahas pada topik 

interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Topik 

interaksi makhluk hidup dengan lingkungan ini terkait 

juga dengan materi mengenai pencemaran lingkungan 

dan pemanasan global. Capaian literasi sains siswa 

SMP pada materi pencemaran lingkungan masih 

tergolong kurang (Mawardini, dkk, 2015). 

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah bahan ajar 

pada topik interaski makhluk hidup dengan lingkungan 

dengan mengeksplisitkan NoS dan berpikir kritis. 

Bahan ajar tersebut diharapkan mampu 

mengembangkan literasi sains siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

model pengembangan 4D yang disarankan oleh 

Thiagarajan, dkk (1974). Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan, yaitu define, design, develop, dan 

disseminate. Pada penelitian ini tahapan yang 

dilakukan hanya tahap define, design, dan develop. 

Pada tahap define dilakukan analisis permasalahan 

utama dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, 

ditentukan solusi untuk mengatasi permasalahan 

mailto:evinormawati@gmail.com
mailto:srirahayu_um@hotmail.com
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tersebut, yaitu pengembangan bahan ajar. Tahapan 

design merupakan langkah dalam merancang bahan 

ajar. Bahan ajar yang sudah disusun kemudian divali-

dasi oleh validasi ahli materi dan ahli pembelajaran 

pada tahap develop. Validasi dilakukan menggunakan 

angket checklist dalam bentuk skala Likert. Jenis data 

yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu data kuantitatif berpa skor angket dan data 

kualitatif berupa saran serta komentar. Data kuantitatif 

dianalisis dan dihitung persentase rata-ratanya. Bahan 

ajar dianggap layak bila persentasenya ≥61%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahan ajar hasil pengembangan terdiri atas 

buku siswa dan buku guru. Buku siswa terdiri atas tiga 

subbab yaitu Ekosistem, Pola Interaksi dalam 

Ekosistem, serta Interaksi Manusia dengan 

Lingkungan. Buku guru terdiri atas pengantar petunjuk 

guru, pedoman penggunaan buku siswa, serta 

perangkat pembelajaran. Berdasarkan validasi serta 

analisis data yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata 

persentase kelayakan buku siswa seperti berikut. 

Tabel 1 Nilai Rata-rata – Buku Siswa 

No Aspek yang Dinilai 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. Tampilan buku 91,67 
Sangat 

layak 

2. Isi/ Materi dalam buku 97,5 
Sangat 

layak 

3. 

Aktivitas (Kegiatan 

Pengamatan dan 

Percobaan) 

99 
Sangat 

layak 

4. 
Isu sosio-saintifik dan 

IPA dalam kehidupan 
91,67 

Sangat 

layak 

5. Hakikat sains (NoS) 88,33 
Sangat 

layak 

6. Aspek berpikir Kritis 92,50 
Sangat 

layak 

Persentase Rata-rata 93,45 
Sangat 

layak 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, nilai rata-rata 

validasi buku siswa juga dapat dijelaskan melalui 

grafik pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Grafik Persentase Rata-rata Validasi 

Buku Siswa 

 

Persentase keseluruhan buku siswa adalah 

sebesar 93,45%, maka bahan ajar buku siswa dapat 

dikatakan sangat layak. Data kualitatif yang diperoleh 

berdasarkan hasil validasi disajikan dalam Tabel 2 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Saran dan Komentar dari Validator 

terhadap Buku Siswa 
No Aspek Saran dan Komentar Keterangan 

1. Tampilan 

Pisahkan nama 

penyusun dari dosen 

pembimbing, 

Cover 

Lengkapi keterangan  

buku siswa, 
Cover 

Lengkapi gambar 

dengan kepadatan 

penduduk, pencemaran 

lingkungan, dan 

pemanasan global, 

Cover 

Pisahkan keterangan 

gambar yang berbeda 

halaman, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Perbesar ukuran 

gambar yang terlalu 

kecil, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Tambahkan tahun 

pengambilan gambar 

yang bersumber 

dokumentasi pribadi, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Tambahkan gambar 

bioma, ekosistem 

mangrove dan tarian 

lebah, 

Halaman 

3,15, dan 30 

Sesuaikan gambar asap 

kendaraan bermotor, 
Halaman 64 

Perbaiki kalimat yang 

diawali dengan kata 

hubung 

Bagian 

kalimat yang 

diawali kata 

hubung 

2 
Isi/Materi 

dalam buku 

Pisahkan penjelasan 

ekosistem, bioma, dan 

biosfer, 

Halaman 3 

3 

Isu Sosio-

saintifik 

dan IPA 

dalam 

Kehidupan 

Tambahkan isu sosial 

yang sedang “up to 

date” 

Bacaan isu 

sosio-

saintifik 

 

Selain buku siswa, validasi juga dilakukan 

terhadap buku guru. Hasil validasi buku guru pada 

bahan ajar dengan mengeksplisitkan hakikat sains 

(NoS) dan berpikir kritis pada topik interaksi makhluk 

hidup dengan lingkungan disajikan dalam Tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3 Nilai Rata-rata – Buku Guru 

No Aspek yang Dinilai 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. Bagian pengantar 95 Sangat layak 

2. Perangkat Pembelajaran 97 Sangat layak 

3. 
Petunjuk Penggunaan 

Buku Siswa 
94,17 Sangat layak 

Persentase Rata-rata 95,39 
Sangat 

layak 

 

Berdasarkan Tabel 3 nilai rata-rata validasi 

buku siswa juga dapat dijelaskan melalui  grafik pada 

Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Grafik Persentase Rata-rata  

                Validasi Buku Guru 

Persentase keseluruhan buku guru diperoleh 

sebesar 95,39% dengan kategori sangat layak. Data 

kualitatif juga diperoleh dari validasi terhadap buku 

guru. Berikut adalah data kualitatif berupa saran dan 

komentar dari validator pada buku guru. 

Tabel 4. Saran dan Komentar dari Validator  

 terhadap Buku Guru 
No Aspek Saran dan 

Komentar 

Keterangan 

1. 
Bagian 

Pengantar 

Pisahkan nama 

penyusun dari dosen 

pembimbing, 

Cover 

Lengkapi 

keterangan  buku 

guru, 

Cover 

Perbaikki kalimat 

yang diawali kata 

hubung  

Halaman i dan 1 

Perbesar ukuran 

gambar pada daftar 

isi 

Halaman ii 

Perbesar ukuran 

gambar screenshot 

pada aspek materi 

keterbaruan, 

Halaman 3 

2. 
Perangkat 

Pembelajaran 

Sesuaikan format 

dengan standar 

proses dalam 

permendikbud 

Halaman 3 

Perjelas penilaian 

psikomotor 

pengamatan 

akuarium 

Halaman 138 

3. 

Petunjuk 

Penggunaan 

Buku Siswa 

Beri kejelasan 

tentang 

mengasosiasi dalam 

buku siswa 

Bagian yang 

ada keterangan 

mengasosiasi 

Pertimbangkan 

kesesuaian kunci 

jawaban dengan 

pertanyaan 

Halaman 18 

Tambahkan 

keterangan halaman 

buku siswa 

Bagian yang 

penting diberi 

keterangan 

halaman 

 

Buku siswa dirancang untuk pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik. Alur bahan ajar 

mengikuti langkah-langkah pendekatan saintifik 5M. 

Bahan ajar untuk siswa atau buku siswa terdiri atas 

beberapa bagian. 

Bagian apersepsi pada buku siswa terdapat 

pada setiap awal subbab. Apersepsi diberikan untuk 

menarik perhatian siswa terhadap materi yang akan 

dipelajari. Pada bagian ini juga disajikan pengetahuan 

awal. Pengetahuan awal diberikan berupa pertanyaan-

pertanyaan prasyarat bagi siswa untuk mempelajari 

materi yang terkait. Pengetahuan awal juga dapat 

mempermudah siswa untuk mempelajari materi. 

Pada bagian mengamati, siswa diminta untuk 

melakukan pengamatan terhadap fenomena 

kontekstual berupa gambar dan deskripsi yang telah 

disajikan ataupun bacaan isu sosio-saintifik. Kegiatan 

pengamatan juga diberikan untuk menarik rasa ingin 

tahu siswa terkait materi yang akan dipelajari. 

Berdasarkan kegiatan pengamatan, maka siswa 

diminta untuk merumuskan pertanyaan terkait 

fenomena dan tujuan pembelajaran. Kemampuan 

merumuskan pertanyaan termasuk salah satu aspek 

berpikir kritis yang dieksplisitkan dalam bahan ajar. 

Contoh kegiatan mengamati dan menanya dalam buku 

siswa dapat dilihat pada Gambar 3. 

Kegiatan mengasosiasi diberikan dalam 

bentuk bacaan IPA dalam Kehidupan dan Isu Sosio-

Saintifik. Pada bacaan juga dieksplisitkan hakikat 

sains (NoS). Terdapat 6 aspek NoS yang dieksplisitkan 

dalam bahan ajar yaitu pengetahuan ilmiah 

berdasarkan bukti empiris, pengetahuan bersifat 

tentatif, pengetahuan ilmiah berasal dari kegiatan 

observasi dan inferensi, pengetahuan ilmiah 

merupakan hasil dari kreativitas manusia, 

pengetahuan ilmiah bersifat subjektif, dan 

pengetahuan ilmiah terkait aspek sosial dan budaya. 

Soal-soal berpikir kritis juga diberikan setelah bacaan 

IPA dalam Kehidupan dan Isu Sosio-Saintifik. Contoh 

bagian mengasosiasi dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 3 Contoh Bagian Mengamati pada Subbab 

Ekosistem 
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Gambar 4 Contoh Bagian Mengasosiasi pada 

Subbab Pola Interaksi dalam 

Ekosistem 

Percobaan disajikan dalam kegiatan “Mari 

Mencoba”. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu 

merumuskan konsep serta lebih memahami materi 

yang dipelajari. Pencapaian terhadap KI-1 dapat 

melalui bagian refleksi pada bahan ajar, sedangkan 

bagian evaluasi dapat digunakan untuk mengukur 

ketercapaian hasil belajar ranah pengetahuan. Bagian 

percobaan, refleksi, dan evaluasi masing-masing dapat 

dilihat pada Gambar 5, Gambar 6, dan Gambar 7. 

 

 
Gambar 5 Contoh Bagian Percobaan pada Subbab 

Ekosistem 

 

 
Gambar 6 Contoh Bagian Refleksi pada Subbab 

Interaksi Manusia dengan Lingkungan 

 
Gambar 7 Contoh Bagian Evaluasi pada Subbab 

Ekosistem 

 

Buku guru digunakan sebagai petunjuk dalam 

menggunakan buku siswa. Pada bagian pengantar 

petunjuk guru dijelaskan profil bahan ajar, aspek 

materi, alur pendekatan saintifik 5M, apek NoS, dan 

aspek berpikir kritis. Petunjuk penggunaan buku siswa 

disajikan tiap halaman buku siswa. Petunjuk ini berisi 

keterangan tambahan uraian materi, metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran, pertanyaan-

pertanyaan yang diharapkan muncul dari siswa, serta 

kunci jawaban dari setiap soal yang ada di buku siswa. 

Perangkat pembelajaran terdiri atas silabus yang 

menjelaskan secara ringkas uraian kompetensi yang 

dikembangkan. RPP berisi rencana pembelajaran 

digunakan oleh guru dalam setiap pertemuan. 

Instrumen penilaian disusun secara rinci dan mudah 

untuk diterapkan guru selama pembelajaran. Contoh 

bagian pengantar petunjuk guru, petunjuk penggunaan 

buku siswa, dan perangkat pembelajaran masing-

masing dapat dilihat pada Gambar 8, Gambar 9, dan 

Gambar 10. 

 

 
Gambar 8 Contoh Bagian Pengantar Petunjuk  

    Guru 
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Gambar 9. Contoh Bagian Petunjuk Penggunaan 

Buku Siswa 

 
Gambar 10. Contoh Bagian Perangkat  

      Pembelajaran 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar yang mengekplisitkan 

NoS dan berpikir kritis pada topik interaksi makhluk 

hidup dengan lingkungan yang dikembangkan sangat 

laak untuk diterapkan dalam pembelajaran. Hal ini 

berdasarkan persentase yang diperoleh baik pada buku 

siswa dan buku guru masing-masing sebesar 93,45% 

dan 95,39%. Rata-rata kedua persentase adalah 

94,42%. 

Saran 

 Adapun saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk mengantisipasi keterbatasan bahan ajar yang 

dikembangkan sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan produk untuk proses pembelajaran 

di kelas disarankan agar memperhatikan 

perbaikan-perbaikan dari validator agar proses 

pembelajaran di kelas dapat berlangsung lebih 

efektif dan efisien. 

2. Dalam rangka penyebaran produk ke sasaran 

yang lebih luas, disarankan agar dilakukan uji 

coba lapangan terhadap bahan ajar dan 

perangkatnya. 

3. Pengembangan bahan ajar disarankan untuk topik 

IPA yang lainnya. 
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Abstrak 

 

Pelajaran IPA pada materi perpindahan kalor memiliki materi abstrak yang perlu visualisasi 

dan pengkonkritan agar siswa mudah belajar. Media yang ada memiliki keterbatasan dimana 

pergerakan animasi perpindahan kalor kurang detail. Media lain umumnya hanya 

menampilkan satu jenis perpindahan kalor pada aplikasinya. Sehingga diperlukan media pada 

materi perpindahan kalor yang sesuai dengan karakteristik siswa SMP dan dapat 

memvisualisasikan secara mikroskopis perpindahan kalor. Metode penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus eksploratoris dengan wawancara dan studi literatur, menghasilkan analisis 

kebutuhan variasi media pembelajaran IPA pada materi perpindahan kalor. 

 

Kata kunci : media pembelajaran, IPA, perpindahan kalor 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk aktif, 

kreatif,  dan mengutamakan pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik ini akan mengantarkan siswa 

tidak berhenti pada pengetahuan saja, tetapi berlanjut 

pada keterampilan dan pembentukan sikap 

(Kemdikbud, 2013). Keterampilan yang dilakukan 

siswa meliputi keterampilan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan (Kemdikbud, 2013).  Dengan 

keterampilan tersebut siswa akan mendapatkan 

pengalaman langsung dalam pembelajaran dan dengan 

pengalaman langsung ini siswa dapat secara aktif 

bertindak dengan fisik atau hands-on dan juga aktif 

berpikir atau minds-on (Ates dan Eryilmaz, 2011).  

Media pembelajaran merupakan salah satu alat 

bantu  untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

variatif (Pariatin & Yuda, 2014). Pembelajaran variatif 

dimaksudkan agar penyampaian informasi dalam 

proses pembelajaran dapat terlaksana dengan 

maksimal serta dapat merangsang siswa untuk aktif 

belajar. Media pembelajaran yang ada seperti pada 

aplikasi PETS belum menyediakan media 

pembelajaran pada topik perpindahan kalor. Media lain 

yang ada umumnya hanya menampilkan satu jenis 

perpindahan kalor saja dalam aplikasinya. Animasi 

yang terdapat pada media juga kurang dapat 

menunjukkan secara mikroskopis dari perpindahan 

kalor (Asmini, dkk, 2015). 

Fokus penelitian ini adalah kebutuhan media 

pembelajaran IPA pada topik perpindahan kalor untuk 

SMP kelas VII. Perpindahan kalor pada Kurikulum 

2013 menuntut siswa tidak hanya memiliki 

pengetahuan saja tetapi juga berlanjut pada 

keterampilan. Namun, perpindahan kalor memiliki 

tingkat abstraksi yang tidak dapat diamati siswa secara 

langsung yakni perpindahan kalor secara mikroskopis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

kebutuhan media pembelajaran IPA pada topik 

perpindahan kalor untuk SMP kelas VII. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan jenis studi kasus eksploratoris. Studi 

kasus eksploratoris digunakan sebagai penelitian 

pendahuluan untuk melakukan penelitian berikutnya, 

misalnya penelitian pengembangan (Ulfatin, 2013: 

50). Penelitian studi kasus eksploratoris dilakukan 

untuk mengetahui masalah pembelajaran IPA sebelum 

mengembangkan media pembelajaran IPA. 

Penelitian dilakukan di SMP Kabupaten 

Jombang. Peneliti bertindak sebagai instrumen dan 

pengumpul data penelitian. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dan studi literatur. Sumber data penelitian 

ini adalah guru IPA SMP dan media pembelajaran 

yang ada seperti pada aplikasi PETS. Data yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah data kualitatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis data isi. Tahapan analisis data isi adalah 

identify, organizing, indexing, dan retrieving data. 

Uji keabsahan dari data penelitian ini adalah 

dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

menggunakan beberapa informan yang terdiri dari tiga 

guru IPA SMP. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara dan studi literatur. 

Member check dilakukan dengan memastikan kembali 

kebenaran data yang diperoleh kepada informan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti di SMP Kabupaten Jombang, didapatkan 

beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPA. 

Permasalahan tersebut antara lain, (1) tidak semua guru 

IPA berasal dari latar belakang pendidikan IPA; (2) 

pembelajaran menggunakan media dapat 

mengkatifkan proses belajar siswa; (3) media 

pembelajaran dapat menyumbangkan variasi sumber 

belajar siswa; (4) media pembelajaran yang ada belum 
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menyediakan ketiga jenis perpindahan kalor; (5) siswa 

usia SMP tahap berpikirnya masih abstrak sehingga 

memerlukan alat bantu dalam pembelajaran guna 

mengkonkritkan materi pelajaran yang bastrak; (6) 

siswa dapat menggunakan media pembelajaran sebagai 

sarana belajar mandiri. 

Berdasarkan studi literatur didapatkan 

beberapa permasalahan pada pembelajaran IPA topik 

perpindahan kalor. Permasalahan tersebut antara lain 

yang pertama yakni mata pelajaran IPA ini sering 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar karena 

terdapat materi yang abstrak, sehingga sukar bagi 

siswa untuk membayangkan dan menangkap materi 

tersebut. Jika materi-materi yang bersifat abstrak itu 

dapat divisualisasikan, materi tersebut  akan lebih 

mudah ditangkap oleh panca indra, maka tingkat 

abstraksinya akan berkurang dan dapat menyenangkan 

bagi siswa (Viajayani, dkk, 2013). Kedua, topik 

perpindahan kalor memiliki kompetensi yang harus 

dikuasai siswa berupa kemampuan kognitif dan juga 

psikomotor. Ketiga, kegiatan di sekolah terbentur 

waktu pelajaran. Tidak semua siswa memiliki 

kecepatan belajar yang sama dalam menangkap hasil 

pembelajaran. Keempat, siswa perlu melakukan 

beberapa kali pengulangan agar dapat menangkap 

konsep materi yang dipelajari. Belajar setiap saat dan 

berulang-ulang, dapat memperbaiki penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran. Pentingnya mengulang 

pelajaran dapat membuat siswa mampu menyimpan 

ingatan materi lebih lama (long-term memory) 

(Karpicke dan Roedinger, 2007). Kelima, media 

pembelajaran yang ada belum dapat mengatasi 

permasalahan pembelajaran pada topik perpindahan 

kalor.  

Media pembelajaran kalor pernah 

dikembangkan oleh Viajayani, dkk,  (2013). Namun, 

media pembelajaran ini dikembangkan untuk siswa 

SMA. Penelitian sejenis pada materi perpindahan kalor 

juga dilakukan oleh Asmini, dkk, (2015). Keterbatasan 

dari media pembelajaran ini adalah pergerakan animasi 

perpindahan kalor kurang detail, sehingga perlu 

penelitian lebih lanjut untuk membuat pergerakan 

animasi perpindahan kalor yang lebih detail dan 

realistis seperti gerakan di dunia nyata. Media 

pembelajaran lain yang ada adalah pada aplikasi 

PHET. Namun pada aplikasi ini belum tersedia media 

pembelajaran pada topik perpindahan kalor yang 

dilengkapi dengan materi pelajannya pula. 

Media yang diperlukan untuk mengatasi 

masalah pembelajaran adalah yang dapat 

menvisualisasikan perpindahan kalor. Kedua, media 

mampu mengkonkritkan pergerakan animasi 

perpindahan kalor. Ketiga, media dapat menjadi 

fasilitas di sekolah untuk siswa melakukan kegiatan 

penyelidikan. Keempat, media dapat menjadi sarana 

belajar mandiri dan membantu siswa dalam mengulang 

pembelajaran. Kelima, media dapat memberikan hasil 

belajar berupa kognitif dan psikomotor. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara di SMP 

Kabupaten Jombang dan studi literatur, didapatkan 

kesimpulan bahwa perlu dilakukan pengembangan 

media pembelajaran IPA yang sesuai dengan 

karakteristik siswa SMP dan dapat memvisualisasikan 

secara mikroskopis dari perpindahan kalor baik secara 

konduksi, konveksi, dan radiasIi. 

Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

dalam menindaklanjuti penelitian studi kasus ini 

adalah melakukan pengembangan media pembelajaran 

IPA pada topik perpindahan kalor untuk SMP kelas 

VII. 
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Abstrak 

 

IPA disekolah menuntut siswa untuk terjun langsung mengamati suatu gejala atau fenomena 

dimuka bumi ini sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman sendiri tentang alam sekitar. 

Materi zat aditif dan zat adiktif memiliki karakteristik aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran materi zat aditif dan zat adiktif tidak hanya mementingkan hasil kognitif saja. 

Bahan ajar yang digunakan belum menampakkan kaitan antara sains dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat, selain itu kegiatan eksperimen siswa masih terbatas analisis zat 

adiktif  dari kemasan makanan dan uji pewarna tekstil. 

 

Kata kunci: bahan ajar, IPA, pendekatan SETS, zat aditif dan zat adiktif 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA disekolah menuntun siswa 

untuk mengamati gejala atau fenomena di bumi ini 

secara langsung sehingga siswa dapat memperoleh 

pemahaman sendiri tentang alam sekitar. Materi zat 

aditif dan adiktif merupakan salah satu materi IPA 

kelas VIII SMP semester 1 yang memiliki 

karakteristik aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa dituntut untuk memahami pengetahuan tentang 

keamanan pangan dan pencegahan bahaya 

penyalahgunaan zat adiktif.  Pembelajaran materi zat 

aditif dan zat adiktif sebaiknya tidak hanya 

mementingkan hasil kognitif siswa tetapi mampu 

meningkatkan kemampuan bernalar secara ilmiah 

(Astutik, 2015).. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

IPA SMP Malang diketahui bahwa bahan ajar yang 

digunakan pada materi zat aditif dan zat adiktif adalah 

buku paket IPA terbitan Kemendikbud sesuai 

Kurikulum 2013. Buku paket tersebut belum 

menampakkan kaitan antara sains dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat, selain itu 

kegiatan eksperimen siswa masih terbatas analisis zat 

adiktif  dari kemasan makanan dan uji pewarna 

tekstil. Kendala dalam membelajarkan materi ini 

ialah minimnya sumber belajar siswa serta sulitnya 

meng-hadirkan media terutama pada bahasan zat 

adiktif sehingga pencapaian pemahaman siswa masih 

kurang optimal. Selain itu kurangnya variasi dalam 

merancang pembelajaran yang dilakukan guru juga 

dapat berdampak siswa cenderung menghafalkan 

konsep. Hasil observasi melalui angket terhadap 20 

siswa SMP Malang diketahui bahwa siswa 

mengharapkan adanya bahan ajar yang menyajikan 

gambar beragam, materi yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa (kontekstual), dan 

diperkaya kegiatan praktikum. 

Berbagai permasalahan yang dikemukakan, 

maka perlu dikembangkan bahan ajar. Bahan ajar 

yang dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik 

materi, mata pelajaran, dan kurikulum (Arini, 2015). 

Bahan ajar bisa jadi faktor yang mempengaruhi 

motivasi siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran 

menjadi lebih menarik dengan adanya bahan ajar 

(Prastowo, 2015). Bahan ajar bagi siswa dapat 

memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

baik didalam kelas maupun diluar kelas. Sedangkan 

bagi guru yakni membantu guru dalam menyiapkan 

pembelajaran agar kegiatan belajar siswa menjadi 

terarah dan sistematis. 

Gabungan antara metode pembelajaran dan 

bahan ajar sangat diperlukan untuk mewujudkan 

pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna 

bagi siswa seperti pendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society). Pendekatan 

SETS juga dapat mengasah kemampuan siswa dalam 

menggunakan sains ke bentuk teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

mempertimbangkan berbagai implikasinya pada 

lingkungan (Rusilowati, 2012). Pembelajaran dengan 

pendekatan SETS terbukti dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap peduli pada 

lingkungan yang dilakukan oleh Rohmah (2014). 

Bahan ajar dengan pendekatan SETS dapat 

dijadikan altenatif dalam pembelajaran melalui 

penjabaran materi yang kontekstual sehingga akrab 

dan mudah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

diperoleh. Bahan ajar dengan pendekatan SETS 

menghubungkan materi yang sedang dipelajari 

dengan kehidupan sehari-hari siswa (Nugraha, 2013). 

Penelitian lain menyatakan penerapan pembelajaran 

salingtemas menyatakan bahwa siswa mampu 

menemukan masalah dalam masyarakat, menyelesai-

kan masalah, membuat teknologi sederhana untuk 

mengatasi masalah, dan peduli terhadap lingkungan 

(Pratiwi, 2011). Sejalan dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa setelah melalui pembelajaran 

menggunakan model salingtemas, siswa berani untuk 

mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan (Azizah, 2012). 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

dengan model 4D oleh Thiagarajan, Semmel, dan 

Semmel (1974). Model pengembangan 4-D ini terdiri 

dari define (pendefinisian), design (perancangan), 

develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebaran). Namun pada penelitian ini hanya 

dilakukan sampai tahap develop atau pengembangan 

dan tidak sampai disebarluaskan. Tahap 

pendefinisian dilakukan untuk menentukan dan 

menegaskan kebutuhan-kebutuhan dalam 

pembelajaran. Tahap pendefinisian meliputi analisis 

awal, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, 

dan merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap 

perancangan bertujuan untuk meyusun rancangan 

awal produk. Tahap develop merupakan tahap akhir 

yang menghasilkan bentuk akhir bahan ajar setelah 

melalui penilaian validasi oleh ahli. 

Produk hasil pengembangan kemudian akan 

diuji lanjut untuk mengetahui kualitas dan kelayakan. 

Validasi bahan ajar meliputi penilaian oleh validator 

ahli yakni dosen IPA dan guru IPA SMP sebagai 

praktisi lapangan. Bahan ajar yang telah divalidasi 

kemudian akan diuji keterbacaan oleh 13 orang siswa 

SMP Laboratorium UM. Instrumen penelitian berupa 

angket validasi yang diisi oleh validator ahli dan 

angket uji keterbacaan yang diisi oleh siswa SMP 

kelas VIII. Data yang diperoleh dari hasil penilaian 

berupa data kuantitatif berupa skor pengisian angket 

dan data kualitatif berupa komentar dan saran dari 

validator. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data berupa komentar dan saran adalah 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah 

menganalisis angket validasi dan uji keterbacaan 

bahan ajar yang telah dikembangkan berupa 

komentar maupun saran dari validator dan siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Produk yang dihasilkan dari pengembangan 

ini adalah bahan ajar IPA materi zat aditif dan adiktif 

dengan pendekatan SETS dalam bentuk buku cetak. 

Buku terdiri dari dua macam yaitu buku siswa dan 

buku guru. Komponen buku siswa yang 

dikembangkan terdiri dari tiga bagian utama yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. Bagian pendahuluan 

terdiri atas sampul (cover), kata pengantar, petunjuk 

penggunaan buku siswa, dan daftar isi. Bagian isi 

terdiri atas tujuan pembelajaran, peta konsep, kata 

kunci, konsep SETS, kegiatan siswa meliputi 

kegiatan eksperimen, hasil pengamatan, analisis dan 

kesimpulan, materi, dan latihan soal. Bagian penutup 

terdiri atas daftar pustaka, bagian pendukung lainnya 

terdapat jelajah internet. Buku guru sama dengan 

buku siswa, yang membedakan yaitu terdapat 

cakupan kompetensi dan indikator, pembahasan 

kegiatan siswa, pembahasan latihan soal, silabus, 

RPP, dan penilaian. 

 Bahan ajar yang dikembangkan kemudian 

divalidasi oleh validator ahli yaitu dua orang dosen 

IPA dan guru IPA SMP, selanjutnya akan diuji 

keterbacaannya oleh 13 orang siswa SMP 

Laboratorium UM kelas VIII. Hasil validasi dan uji 

keterbacaan bahan ajar dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Rerata Hasil Validasi dan Uji 

Keterbacaan Bahan Ajar IPA  
No. Aspek P (%) Kriteria 

Buku Siswa 

1 Kelayakan Isi 90,66 Sangat layak 

2 Kelayakan Kebahasaan 85,43 Sangat layak 

3 Kelayakan Penyajian 93,75 Sangat layak 

4 Kelayakan Desain 89,58 Sangat layak 

Buku Guru 

1 Kelayakan Isi  93,13 Sangat layak 

2 Kelayakan Kebahasaan 92,50 Sangat layak 

3 Kelayakan Penyajian 95,83 Sangat layak 

4 Kelayakan Desain 90,96 Sangat layak 

Kelayakan Materi dan 

Kebenaran Konsep 
95,84 Sangat layak 

Uji Keterbacaan Siswa 81,30 Sangat layak 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata persentase 

kelayakan bahan ajar IPA yang diperoleh memenuhi 

kriteria sangat layak dan dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Komentar dan saran yang 

telah diberikan oleh validator disajikan pada Tabel 2. 

Komentar dan saran dari validator akan 

dipertimbangkan untuk revisi pertama agar bahan ajar 

lebih baik dan menarik. 

Tabel 2. Komentar dan Saran dari Validator 

terhadap Bahan Ajar IPA 
Validator Komentar dan Saran 

V1 

- Sebaiknya untuk produk bermerek, maka 

mereknya diblur. 

- Ukuran gambar kurang besar (gambar secara 

keseluruhan). 

- Gambar atau foto ukurannya terlalu kecil 

V2 

- Memperbaiki beberapa kegiatan eksperimen pada 

materi zat aditif buatan. 

- Materi zat aditif buatan sebaiknya merujuk 

Peraturan Kepala BPOM terutama untuk jenis zat 

aditif pewarna, pemanis, dan pengawet. 

- Memperbaiki kegiatan eksperimen yaitu uji 

boraks dan uji formalin pada makanan. 

- Materi untuk pertemuan ke-4 diperbaiki menjadi 

zat adiktif bukan narkotika dan zat adiktif 

narkotika. 

V3 

- Secara konsisten semua tabel diberi nomor dan 

judul. 

- Agar lebih tampak sebagai buku karya sendiri, 

sebaiknya gambar yang mudah ditemui dalam 

kehidupan siswa sehar-hari atau gambar 

dokumentasi pribadi. 

- Penyajian materi pada konsep SETS lebih 

divariasi agar siswa tidak bosan membaca. 

Keterangan: 

V1 = Validator ke 1 sebagai ahli pengembangan 

V2 = Validator ke 2 sebagai ahli materi 

V3 = Validator ke 3 sebagai ahli pengembangan 

Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian 

dan pengembangan ini berupa bahan ajar IPA dengan 

pendekatan SETS pada materi zat aditif dan zat 

adiktif. Bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari 

buku siswa dan buku guru dalam bentuk dicetak pada 

kertas HVS berukuran A4 dan tebalnya 80 gram. 

Pembuatan bahan ajar ini didasarkan pada hasil 

observasi melalui wawancara guru IPA SMP dan 

angket yang diberikan kepada siswa SMP yang telah 
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melewati materi zat aditif dan zat adiktif. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa bahan 

ajar yang ada belum belum menampakkan kaitan 

antara sains dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat, selain itu kegiatan eksperimen siswa 

masih terbatas analisis zat adiktif  dari kemasan 

makanan dan uji pewarna tekstil. Kendala dalam 

membelajarkan materi ini ialah minimnya sumber 

belajar siswa serta sulitnya meng-hadirkan media 

terutama pada bahasan zat adiktif sehingga 

pencapaian pemahaman siswa masih kurang optimal. 

Selain itu kurangnya variasi dalam me-rancang 

pembelajaran yang dilakukan guru juga dapat 

berdampak siswa cenderung menghafalkan konsep. 

Fakta menunjukkan bahwa bahan ajar yang ada 

kurang memotivasi siswa untuk mengemukakan 

pendapat, banyak menjabarkan konsep melalui 

materi, gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan 

materi sedikit yang ditampilkan. Hasil angket oleh 

siswa  juga dapat diketahui bahwa siswa mengharap-

kan adanya bahan ajar yang menyajikan gambar 

beragam, materi yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa (kontekstual), dan diperkaya 

kegiatan praktikum. 

Bahan ajar IPA dengan pendekatan SETS pada 

materi zat aditif dan zat adiktif ini telah melalui 

proses validasi dari dosen IPA dan guru IPA SMP. 

Berdasarkan hasil validasi dari dosen dan guru pada 

buku siswa memenuhi kriteria sangat layak. Adapun 

secara menyeluruh komponen bahan ajar IPA yang 

perlu dilakukan perbaikan. Revisi yang dilakukan 

pada aspek kebenaran konsep meliputi (1) 

membenar-kan soal pada latihan soal jika pewarna 

buatan tidak berarti tidak baik digunakan dan tidak 

lebih aman dibandingkan pewarna alami, (2) bagian 

‘Ayo Eksperimen 2!’ tidak dapat diuji coba sebagai 

indikator pembeda pemanis alami dan pemanis 

buatan, (3) materi zat aditif buatan sebaiknya merujuk 

pada Peraturan Kepala BPOM, (4) bagian ‘Ayo 

Eksperimen 3!’ uji terhadap formalin dan boraks tidak 

dapat diterapkan, (5) pembagian jenis pada materi zat 

adiktif dikaji ulang dengan beracuan undang-undang 

yang berlaku. 

Kelebihan bahan ajar ini ialah (1) disusun 

berdasarkan kurikulum 2013 dengan pendekatan 

SETS, (2) kegiatan pembelajaran disusun secara 

menarik dengan pendekatan SETS, (3) bahan ajar 

dilengkapi dengan eksperimen sederhana, (4) bahan 

ajar dapat digunakan sebagai sarana belajar di dalam 

kelas ataupun di luar kelas, (5) disusun dengan bahasa 

yang komunikatif sehingga mudah dipahami, (6) 

tampilan (layout) bahan ajar menarik dengan 

dilengkapi gambar atau ilustrasi yang berwarna 

sehingga siswa tidak bosan. Kelemahan bahan ajar 

yang dikembangkan adalah hanya terbatas pada 

materi zat aditif dan zat adiktif. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian adalah bahan ajar IPA dengan pendekatan 

SETS pada materi zat aditif dan zat adiktif untuk 

siswa SMP kelas VIII memenuhi kriteria sangat layak 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar 

IPA yang dikembangkan dapat diuji dalam skala luas 

untuk diuji keefektifannya, dan selanjutnya dilakukan 

diseminasi melalui seminar pendidikan. 

Saran 

 Pengembangan bahan ajar IPA dengan 

pendekatan SETS lebih lanjut dapat dilakukan dengan 

mengembangkan bahan ajar IPA yang serupa pada 

materi yang berbeda. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk Paket IPA Terpadu berbasis inkuiri tema 

peredaran darah manusia untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII SMP/MTs. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan dengan model 

pengembangan ADDIE (2009). Hasil  dari penelitian ini adalah Paket IPA Terpadu untuk 

siswa dan  Panduan Guru. Hasil validasi menunjukkan bahwa uji kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian  Paket IPA Terpadu memperoleh persentase sebesar 92,53% dan 88,96% dengan 

kriteria sangat layak, prediksi kemampuan Paket IPA Terpadu untuk meningkatkan kreativitas 

memperoleh persentase sebesar 85,00% dengan kriteria sangat layak. Uji kelayakan Panduan 

Guru memperoleh persentase sebesar 88,96%. Berdasarkan uji keterbacaan terbatas yang 

dilakukan, rata-rata nilai persentase yang diperoleh adalah 84,94%. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, agar Paket IPA Terpadu layak digunakan perlu diadakan uji coba lapangan secara 

luas. 

 

Kata Kunci: paket IPA terpadu, inkuiri, kreativitas, peredaran darah manusia 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum yang digunakan dalam sistem 

pendidikan Indonesia saat ini adalah kurikulum 

2013. Berdasarkan Permendikbud Nomor 68 Tahun 

2013 mengenai proses pembelajaran IPA untuk 

jenjang SMP/MTs dilaksanakan dengan terpadu 

dengan mengintegrasikan konten biologi, fisika, dan 

kimia. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

Rizqi, dkk. (2013: 205-206) menyatakan bahwa 

penggunaan pembelajaran terpadu membuat 

penyampaian materi dapat diterima siswa dengan 

baik sehingga pembelajaran dapat diserap dengan 

mudah. 

Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di 

SMP di kota Malang, didapatkan bahwa bahan ajar 

IPA yang digunakan dalam pembelajaran kurang 

terpadu sehingga guru mengalami kesulitan dalam 

membelajarkan materi IPA secara terpadu. 

Penelitian Trian, dkk. (2013: 270) menyatakan 

bahwa bahan ajar IPA yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar sudah terpadu tetapi konten 

didalamnya masih terpisah-pisah. Menurut Utami, 

dkk. (2014: 571) dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa bahan ajar IPA ternyata belum 

dapat memadukan materi dengan baik. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA belum dapat dilaksanakan secara 

terpadu dikarenakan minimnya bahan ajar. Hal 

tersebut dapat diatasi salah satunya dengan 

mengembangkan paket IPA terpadu. 

Paket IPA Terpadu merupakan bahan ajar yang 

didalamnya terdapat konsep IPA yang diintegrasi 

secara menyeluruh. Penelitian Koes H., dkk. (2010) 

menunjukkan bahwa guru IPA SMP di Malang Raya 

membutuhkan Paket IPA Terpadu dan panduan guru 

untuk menumbuhkan kompetensi siswa. 

Pengembangan Paket IPA Terpadu yang telah ada 

ialah pengembangan dengan menggunakan 

kurikulum 2006 dan berbasis konstruktivisme 

(Bachtiar, 2010;  Koes H., dkk., 2010). Berdasarkan 

hal tersebut, maka perlu dikembangkan bahan ajar 

yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini 

yaitu kurikulum 2013 dengan pembelajaran berbasis 

inkuiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Widiadnyana, dkk. (2014) serta Kristin, dkk. (2015), 

penggunaan pembelajaran inkuiri dapat membantu 

siswa untuk lebih menguasai materi.  

Pembelajaran inkuiri berkaitan dengan 

kreativitas yang dimiliki siswa. Munandar (1987: 

85) menyatakan bahwa kreativitas berkaitan dengan 

inkuiri saat siswa diminta untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberikan hipotesis, serta saat 

menggabungkan fakta yang diketahui dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut 

penelitian Sugiarto dan Djakri (2015: 2) semakin 

besar kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah maka pengalaman belajar siswa juga 

semakin bertambah sehingga mampu meningkatkan 

kreativitas siswa. 

Salah satu materi pembelajaran IPA adalah 

sistem Salah satu materi pembelajaran IPA adalah 

sistem peredaran darah manusia. Materi ini memuat 

konsep tentang komponen darah, organ dan sistem 

peredaran darah,  tekanan darah, serta gangguan 

peredaran darah. Penelitian Khairani dan Yulina, 

(2014) serta Utami, dkk. (2014) menyatakan bahwa 

masih terdapat 60% siswa yang memiliki nilai 

kurang dari kriteria kelulusan minimum (KKM) 

pada materi tersebut. Banyaknya siswa yang 

memiliki nilai kurang dari KKM mengindikasikan 
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bahwa pokok bahasan tersebut sulit untuk dipahami, 

sehingga perlu dikembangkan bahan ajar yang 

diperkaya dengan permainan edukatif dan kegiatan 

langsung agar memudahkan siswa memahami materi 

peredaran darah manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul  “Pengembangan 

Paket IPA Terpadu Berbasis Inkuiri Tema Peredaran 

Darah Manusia untuk Meningkatkan Kreativitas 

Siswa Kelas VIII SMP/MTs”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model penelitian 

Penelitian ini menggunakan model penelitian 

ADDIE (Branch: 2009) yang terdiri dari 5 tahap, 

Analyze (analisis), Design (perancangan), Develop 

(pengembangan), Implementation (implementasi), 

dan  Evaluation (evaluasi). Pada penelitian dan 

pengembangan ini, tahap implementation tidak 

dilaksanakan sepenuhnya dan  hanya berupa validasi 

dari pakar dan uji coba keterbacaan terbatas serta 

hanya melakukan tahap evaluation berupa evaluasi 

formatif. Tahap analyze dilakukan untuk 

mendefinisikan hal-hal yang akan dipelajari oleh 

siswa, meliputi beberapa kegiatan, yaitu analisis 

kebutuhan dan analisis kerja. Tahap design 

dilakukan untuk menyiapkan produk yangn 

dikembangkan, terdiri dari kegiatan perumusan 

tujuan umum pembelajaran yang dapat diukur, 

pemilihan materi atau isi pembelajaran, pemilihan 

kegiatan siswa, pemilihan media pembelajaran, dan 

perencanaan proses penilaian. Tahap develop 

meliputi menyiapkan bahan sesuai dengan 

spesifikasi produk yang dikembangkan dan 

merealisasikan rancangan produk. Tahap 

implementation meliputi penggunaan produk 

pengembangan untuk diaplikasikan, berupa validasi 

atau uji kelayakan kepada pakar serta uji keterbacaan 

skala kecil atau terbatas pada siswa. Tahap 

evaluation meliputi evaluasi formatif dan evaluasi 

sumatif, namun pada penelitian ini dilakukan 

evaluasi formatif karena evaluasi ini berhubungan 

dengan tahapan penelitian penngembangan yaitu 

memperbaiki produk yang dihasilkan berdasarkan 

hasil validasi. 

Desain uji coba penelitian ini meliputi kegiatan 

valiadasi dan uji keterbacaan terbatas. Validasi 

dilakukan oleh dosen dan guru IPA SMP untuk 

mengetahui kelayakan Paket IPA Terpadu, 

kelayakan Panduan Guru, dan penilaian ahli tentang 

kemampuan Paket IPA Terpadu meningkatkan 

kreativitas siswa. Uji coba keterbacaan terbatas 

dilakukan oleh siswa SMP kelas VIII yang telah 

mendapatkan materi sistem peredaran darah 

manusia. 

Data yang diperoleh dari validasi dan uji Data 

yang diperoleh dari validasi dan uji keterbacaan 

berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang diperoleh 

berdasarkan skor yang terdapat pada angket uji 

kelayakan. Data kualitatif merupakan data yang 

diperoleh berdasarkan kritik, tanggapan dan saran 

yang terdapat dalam angket uji kelayakan. Data 

dikumpulkan menggunakan instrumen berupa 

angket meliputi angket uji kelayakan Paket IPA 

Terpadu, angket uji kelayakan Panduan Guru Paket 

IPA Terpadu dan angket uji coba keterbacaan 

terbatas. Angket validasi menggunakan skala Likert  

kemudian data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif untuk data 

kualitatif dan teknik penghitungan rata-rata untuk 

data kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat 

diketahui tingkat kelayakan Paket IPA Terpadu 

dengan acuan persentase tingkat kriteria validasi 

untuk data hasil validasi Arikunto (2012: 281) yang 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat Kriteria Validasi untuk 

Analisis Data Hasil Validasi 
Persentase (%) Kriteria 

30-39 
Tidak baik/ tidak layak (revisi 

total) 

40-55 Kurang baik/ kurang layak (revisi) 

56-65 Cukup baik/ cukup 

66-79 Baik/layak 

90-100 Sangat baik/ sangat layak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penilaian Paket IPA Terpadu dari para 

validator berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif didapatkan dari perolehan skor 

angket yang dikonversikan ke dalam bentuk nilai 

validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan Paket 

IPA Terpadu. Kevalidan tersebut diperoleh dari uji 

kelayakan isi dan kelayakan penyajian Paket IPA 

Terpadu yang kemudian dianalisis per aspek. Nilai 

dan kriteria hasil uji kelayakan per aspek dalam 

Paket IPA Terpadu dapat dilihat pada Tabel 2. dan 

Tabel 3. 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Kelayakan Isi Paket 

IPA Terpadu Berbasis Inkuiri Tema 

Peredaran Darah Manusia 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Rerata Persentase Kriteria 

1. 
Keluasan 

Materi 
4,67 93,33% 

Sangat 

Layak 

2. 
Kedalaman 

Materi 
4,50 90,00% 

Sangat 

Layak 

3. 

Keakuratan 

Fakta dan 

Konsep 

4,55 90,95% 
Sangat 

Layak 

4. 
Keakuratan 

Ilustrasi 
4,67 93,33% 

Sangat 

Layak 

5. 

Kesesuaian 

dengan 

Perkembanga

n Ilmu 

4,78 95,56% 
Sangat 

Layak 

6. 
Berbasis 

Inkuiri 
4,60 92,00% 

Sangat 

Layak 

 
Nilai Rata-

Rata 
4,63 92,53% 

Sangat 

Layak 
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Tabel 3. Hasil Analisis Uji Kelayakan Penyajian 

Paket IPA Terpadu Berbasis Inkuiri 

Tema Peredaran Darah Manusia 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Rerata Persentase Kriteria 

1. Teknik Penyajian 4,67 93,33% 
Sangat 

Layak 

2. 
Penyajian 

Pembelajaran 
4,25 85,00% 

Sangat 

Layak 

3. 
Kelengkapan 

Penyajian 
4,45 89,02% 

Sangat 

Layak 

Nilai Rata-Rata 4,46 89,29% 
Sangat 

layak 

 

Hasil analisis rata-rata presentase nilai uji 

kelayakan isi Paket IPA Terpadu adalah 92,53% dan 

uji kelayakan penyajian Paket IPA Terpadu adalah 

89,92%. Hasil ini menunjukkan bahwa Paket IPA 

Terpadu memenuhi kriteria sangat layak. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Paket IPA Terpadu 

yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran. 

Data kualitatif yang diperoleh dari kegiatan 

validasi berupa tanggapan, kritik dan saran yang 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan revisi. 

Tanggapan, kritik dan saran terhadap Paket IPA 

Terpadu antara lain, 1) pada bagian keluasan materi 

perlu ditambah tentang KI 1 dan 2; 2) pada bagian 

keakuratan materi terdapat pemilihan pemilihan kata 

sedikit kurang tepat untuk menuntun siswa membuat 

hipotesis; dan 3) pada bagian cover, pemilihan 

gradasi warna pada cover lebih baik yang menyatu 

serta gambar bangunan tidak berhubungan dengan 

materi. 

IPA terpadu yang dikembangkan merupakan 

paket berbasis inkuiri yang dalam setiap tahapannya 

menjadikan siswa sebagai pusat dari pembelajaran. 

Dampak yang diharapkan muncul setelah siswa 

menggunakan Paket IPA Terpadu ini adalah 

meningkatkan kreativitas siswa. Kreativitas siswa 

yang diharapkan yaitu siswa mampu mencerminkan 

kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam 

berfikir serta kemampuan mengelaborasi suatu 

gagasan. Hal tersebut dapat diperoleh dari kegiatan 

mengamati video, merancang hipotesis, merancang 

kalimat, dan menyimpulkan percobaan. 

Untuk mengukur kreativitas siswa, seharusnya 

dilakukan dengan uji keterlaksanaan pembelajaran. 

Pada penelitian pengembangan ini hanya dilakukan 

sampai pada tahap uji keterbacaan, dikarenakan 

keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga peneliti, 

sehingga aspek hubungan pembelajaran berbasis 

inkuiri mampu meningkatkan kreativitas siswa 

setelah belajar menggunakan paket yang telah 

dikembangkan dapat diketahui dari penilaian oleh 

validator. Hasil penilaian oleh valildator tentang 

kemampuan Paket IPA Terpadu meningkatkan 

kreativitas siswa berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari perolehan 

skor angket yang dikonversikan ke dalam bentuk 

nilai validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan 

kemampuan Paket IPA Terpadu dalam 

meningkatkan kreativitas siswa. Kevalidan tersebut 

diperoleh dari penilaian ahli tentang kemampuan 

Paket IPA Terpadu untuk meningkatkan kreativitas 

siswa yang kemudian dianalisis per aspek. Nilai dan 

kriteria hasil penilaian ahli tentang kemampuan 

Paket IPA Terpadu untuk meningkatkan kreativitas 

siswa dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Analisis Penilaian Ahli tentang 

Kemampuan Paket IPA Terpadu 

untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa 

Aspek yang dinilai Rerata Persentase 

Penyajian masalah yang relevan 

untuk mendorong kemampuan siswa 

memberikan gagasan/ jawaban yang 

benar sebanyak-banyaknnya 

4,33 86,67% 

Mendorong kemampuan siswa untuk 

menggunakan pemikiran yang 

berbeda dalam menyelesaikan 

masalah 

4,33 86,67% 

Mendukung siswa untuk menjawab 

masalah dengan jawaban berbeda/ 

unik 

4,00 80,00% 

Mendorong siswa memberikan 

pemecahan masalah secara rinci dan 

detail 

4,33 86,67% 

Nilai Rata-Rata 4,25 85,00% 

 

Data kualitatif yang diperoleh dari kegiatan 

validasi berupa tanggapan, kritik dan saran yang 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan revisi. 

Tanggapan, kritik dan saran terhadap penilaian para 

ahli tentang kemampuan Paket IPA Terpadu untuk 

meningkatkan kreativitas antara lain, 1) aspek 

penyajian masalah yang relevan untuk mendorong 

kemampuan siswa mengemukakan gagasan yaitu 

siswa sudah didorong dan diberi kesempatan untuk 

mengemukakan gagasan dan 2) mendukung siswa 

memberikan gagasan yang berbeda dan unik yaitu 

pemberian dorongan dalam bentuk kata-kata cukup 

mendukung siswa memberikan gagasan berbeda dan 

unik. 

 Hasil penilaian dari validator menunjukkan 

bahwa aspek hubungan pembelajaran inkuiri mampu 

meningkatkan kreativitas siswa memperoleh nilai 

rata-rata presentase sebesar 85,00% dengan kriteria 

sangat layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Paket IPA Terpadu ini sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran dan mampu meningkatkan kreativitas 

siswa. 

Hasil penilaian Panduan Guru dari para vali-

dator berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif didapatkan dari perolehan skor angket 

yang dikonversikan ke dalam bentuk nilai validitas 

untuk mengetahui tingkat kevalidan Panduan Guru. 

Kevalidan tersebut diperoleh dari uji kelayakan 

Panduan Guru yang kemudian dianalisis per aspek. 

Nilai dan kriteria hasil uji kelayakan per aspek dalam 

Panduan Guru dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Analisis Uji Kelayakan Panduan 

Guru Paket IPA Terpadu Berbasis 

Inkuiri Tema Peredaran Darah 

Manusia 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Rerata Persentase Kriteria 

1. 

Kesesuaian 

Materi dengan 

Kebutuhan 

Guru 

4,33 86,67% Sangat Layak 

2. Penyajian 4,44 88,89% Sangat Layak 

3. 
Kelengkapan 

Penyajian 
4,47 89,93% Sangat Layak 

Nilai Rata-Rata 4,45 88,96% 
Sangat 

Layak 

 

Hasil analisis rata-rata presentase nila uji 

kelayakan Panduan Guru adalah 88,96% Hasil ini 

menunjukkan bahwa Panduan Guru memenuhi 

kriteria sangat layak. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Panduan Guru yang dikembangkan sangat 

layak digunakan dalam pembelajaran. 

Data kualitatif yang diperoleh dari kegiatan 

validasi berupa tanggapan, kritik dan saran yang 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan revisi. 

Tanggapan, kritik dan saran terhadap Panduan Guru 

Paket IPA Terpadu antara lain, 1) aspek strategi 

pembelajaran yaitu terdapat penjelasan kurang dapat 

dimengerti. Seperti kata “Paket IPA Terpadu ini 

disusun berbasis inkuiri. Setiap pembelajaran 

diawali dengan suatu kegiatan .........”  dan 2) aspek 

teknik penilaian yaitu pada Tabel penilaian kinerja 

ilmiah dan keterangan penilaiannya kurang jelas. 

Selain itu juga tidak ada kriteria penilaiannya. 

B. Hasil Uji Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil atau uji keterbacaan 

terbatas bertujuan untuk mengetahui keterbacaan 

produk yang dikembangkan. Uji keterbacaan 

dilaksanakan di SMP Negeri 8 Malang kelas VIII C 

dengan jumlah 10 siswa yang memiliki kemampuan 

kognitif berbeda. Hasil uji keterbacaan terbatas 

berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif didapatkan dari perolehan skor angket 

yang dikonversikan ke dalam bentuk nilai validitas. 

Nilai dan kriteria hasil uji keterbacaan terbatas per 

aspek dalam Paket IPA Terpadu dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Keterbacaan  

 Terbatas 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Rerata Persentase Kriteria 

1. Cover Buku 4,15 83,00% Sangat Layak 

2. Sistematika 

Paket 
3,90 78,00% Layak 

3. Daftar Isi 4,55 91,00% Sangat Layak 

4. Peta Konsep 4,50 90,00% Sangat Layak 

5. Apersepsi 4,20 84,00% Sangat Layak 

6. Kegiatan Siswa 4,10 82,00% Sangat Layak 

7. Uraian Materi 4,20 84,00% Sangat Layak 

8. Rangkuman 4,40 88,00% Sangat Layak 

9. Aplikasi 

Konsep 

4,15 83,00% Sangat Layak 

10. Uji Pemahaman 4,05 81,00% Sangat Layak 

11. Glosarium 4,30 86,00% Sangat Layak 

12. Manfaat 4,47 89,33% Sangat Layak 

 Nilai rata-rata 4,25 84,94% Sangat Layak 

Data kualitatif yang diperoleh dari kegiatan 

validasi berupa tanggapan, kritik dan saran yang 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan revisi. 

Tanggapan, kritik dan saran siswa terhadap Paket 

IPA Terpadu antara lain 1) pada bagian halaman 

depan pemilihan covernya cukup menarik dan pada 

bagian sistematika paket sangat mudah dipahami 

karena terdapat penjelasan yang berada di samping 

kiri gambar. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data 

kuantitatif uji keterbacaan diketahui bahwa produk 

yang dikembangkan mememnuhi kriteria sangat 

layak. Sebagian besar siswa memberikan penilaian 

positif terhadap Paket IPA Terpadu yang 

dikembangkan. Data kualitatif berupa tanggapan, 

kritik, dan saran yang diberikan oleh siswa 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memberikan komentar yang baik. Oleh karena itu,  

Paket IPA Terpadu ini layak untuk digunakan di 

dalam pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan Paket IPA Terpadu 

dan Panduan Guru berbasis inkuiri tema peredaran 

darah manusia untuk meningkatkan kreativitas siswa 

kelas VIII SMP/MTs. Kegiatan pembelajaran pada 

Paket IPA Terpadu ini disajikan dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri dan 

diprediksi dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

Berdasarkan hasil analisis validasi yang telah 

dilakukan diperoleh rata-rata nilai presentase 

kelayakan isi dan penyajian Paket IPA Terpadu 

sebesar 92,53% dan  89,92%, prediksi kemampuan 

Paket IPA Terpadu untuk meningkatkan kreativitas 

sebesar 85,00%, kelayakan Panduan Guru sebesar 

88,96%, dan uji keterbacaan terhadap paket sebesar 

84,94%. Berdasarkan hasil validasi dan uji 

keterbacaan dapat disimpulkan bahwa Paket IPA 

Terpadu yang dikembangkan memenuhi kriteria 

sangat layak. Untuk menunjukkan Paket IPA 

Terpadu layak digunakan dalam pembelajaran perlu 

diadakan uji coba lapangan secara luas. 

Saran 

Saran yang diberikan pada penelitian 

selanjutnya adalah mencari dan memperbannyak 

referensi tentang desain agar tampilan produk lebih 

menarik, melakukan uji coba lebih lanjut atau uji 

coba lapangan untuk menguji efektivitas dan 

kelayakan Paket IPA Terpadu dalam meningkatkan 

kreativitas pada proses pembelajaran dan diadakan 

penelitian dan pengembangan paket IPA Terpadu 

pada materi-materi lain. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan modul IPA untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa SMP berbasis guided inquiry pada materi perubahan zat. Penelitian ini 

menggunakan model penelitian 4D yang terdiri dari tahap  pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (develop) dan penyebaran (disseminate).  Kelayakan diukur melalui 

uji kelayakan oleh dosen ahli dan uji keterbacaan yang dilakukan oleh guru IPA dan siswa 

kelas 7 SMP. Data pada pengembangan ini berupa data kualitatif menggunakan skala Likert 

sedangkan data kuantitatif berupa komentar serta saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

modul  IPA yang dikembangkan memperoleh rerata kelayakan sebesar 3,61, rerata 

keterbacaan oleh guru sebesar 3,87, dan rerata keterbacaan siswa sebesar 3,68. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Modul IPA untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP 

dengan basis guided inquiry dinyatakan valid dan layak digunakan. 

 

Kata kunci: modul, guided inquiry, keterampilan proses sains, perubahan zat 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam menurut 

Permendiknas No.22 Tahun 2006 merupakan cabang 

pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, dan 

hukum yang dibangun berdasarkan kegiatan 

mengamati dan mengumpulkan data yang harus diuji 

kebenarannya melalui serangkaian kegiatan ilmiah. 

IPA juga didefinisikan sebagai sekumpulan 

pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang 

diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan 

ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah 

(Rustaman, 2011: 26). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa IPA merupakan cabang 

pengetahuan yang dibangun berdasarkan 

pengamatan, klasifikasi data, serta disusun dan 

diverifikasi dalam hukum-hukum, yang melibatkan 

aplikasi penalaran matematis dan analisis data 

terhadap gejala-gejala alam. 

Pembelajaran IPA di SMP diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, dan 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Penekanan pembelajaran IPA di SMP berada pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Proses 

pembelajaran IPA terdiri atas lima pengalaman 

belajar pokok berikut ini; (a) mengamati, (b) 

menanya, (c) mengumpulkan informasi, (d) 

mengasosiasi, dan (e) mengomunikasikan (Puskur, 

2014). 

Pembelajaran IPA secara langsung dapat 

diterapkan dalam berbagai materi. Penerapan materi 

pada pelajaran IPA salah satunya yakni pada 

perubahan zat yang termuat dalam KD 3.5 dan 4.6 

pada pembelajaran IPA SMP/MTs kelas VII 

semester 1. Isi dari kompetensi dasar tersebut adalah 

memahami karakteristik zat, serta perubahan fisika 

dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan untuk 

kehidupan sehari-hari dan melakukan pemisahan 

campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia. Materi 

ini menuntut siswa untuk berperan aktif memperoleh 

pemahamannya melalui percobaan secara langsung. 

Pada materi perubahan zat ternyata  siswa masih 

belum bisa mengidentifikasi dan membedakan 

antara perubahan fisika dan kimia serta kesulitan 

dalam memberikan contoh-contohnya dengan tepat 

(Effendy, 2014). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

beberapa guru SMP di kota Malang, ditemukan 

bahwa guru kesulitan memberikan contoh yang 

konkret. Bahan ajar yang kurang tentang materi 

perubahan zat juga menjadi kendala proses 

pembelajaran, sehingga guru menggunakan 

presentasi powerpoint (slide show). Penggunaan 

powerpoint (slide show) justru membuat siswa lebih 

pasif dan tidak termotivasi. Ini dibuktikan dengan 

rendahnya kompetensi IPA siswa SMP di kota 

Malang (Koes dkk, 2010). 

Bahan ajar merupakan salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Salah satu jenis bahan ajar adalah modul. Modul 

dipilih mengingat kelebihan yang dimiliki yaitu 

dapat mempermudah siswa dalam menerima, 

menyerap, dan memahami konsep-konsep yang 

berkaitan atau berhubungan dengan tema tersebut 

serta dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran 

IPA (Noviana dkk, 2013). 

Modul yang dikembangkan berbasis guided 

inquiry. Guided inquiry cocok digunakan untuk 

siswa SMP dengan perkembangan kemampuan pada 

tahap operasi formal (Trianto, 2013). Saputra dkk 
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(2012) mengemukakan bahwa guided inquiry sesuai 

dengan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 

permasalahan namun dengan bantuan guru. 

Wenning (2005: 7) mengungkapkan bahwaa ciri dari 

guided inquiry adalah guru memberikan pertanyaan 

sebagai petunjuk untuk siswa mengidentifikasi 

masalah yang dituju dilengkapi dengan petunjuk 

yang jelas dan ringkas. 

Ambarsari dkk (2013: 81) mengungkapkan 

bahwa penerapan model pembelajaran guided 

inquiry mendukung peningkatan keterampilan 

proses sains siswa. Indrawati dalam Trianto (2010: 

144) menyatakan bahwa keterampilan proses sains 

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah yang dapat digunakan untuk menemukan 

suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang ada sebelumnya. 

Menurut Rustaman (2005: 76), keterampilan proses 

sains perlu dikembangkan agar siswa dapat lebih 

menghayati proses atau kegiatan yang sedang 

dilakukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan 

modul yang dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa SMP dengan basis guided inquiry 

pada materi perubahan zat. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan modul IPA untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa SMP 

dengan basis guided inquiry pada materi perubahan 

zat dilakukan dengan model pengembangan menurut 

Thiagarajan dkk (1974). Tahapan pengembangan 

menurut Thiagarajan dkk (1974) terbagi atas empat 

tahapan, namun pada pengembangan ini dilakukan 

hanya sampai tahap ketiga. Adapun tahapan tersebut 

yaitu pertama adalah define yang meliputi analisis 

awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis 

konsep dan spesifikasi tujuan. Tahap kedua yaitu 

design yang meliputi pemilihan bahan ajar, 

pemilihan format, dan rancangan prototype dalam 

bentuk draft. Langkah terakhir yaitu develop yang 

meliputi validasi bahan ajar, uji keterbacaan, revisi 

akhir pengembangan, hingga terbentuknya produk. 

Terdapat dua tahapan uji kelayakan yang 

dilakukan dalam pengembangan ini. Tahap pertama 

dilakukan validasi oleh dosen ahli modul dan materi 

perubahan zat. Tahap kedua dilakukan dengan uji 

keterbacaan kepada guru sebagai praktisi lapangan 

dan siswa sebagai calon pengguna. Subjek uji coba 

yang dilakukan oleh siswa kelas VII SMP Islam 

Nurul Huda pada 30 April 2016. Instrumen 

pengumpulan data berupa angket validasi dan angket 

uji keterbacaan. Data yang diperoleh berupa data 

kuantitatif dari empat skala Likert dan data kualitatif 

dari kolom komentar dan saran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk dari pengembangan ini adalah modul 

IPA untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

siswa SMP dengan basis guided inquiry pada materi 

perubahan zat. Aspek yang dinilai oleh validator 

meliputi kelengkapan penyajian, keakuratan materi, 

materi pendukung pembelajaran, dan kelayakan 

RPP. Keempat aspek yang divalidasi dinyatakan 

layak. Data hasil kelayakan modul dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data Hasil Validasi Modul IPA untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses 

Sains Siswa SMP dengan Basis Guided 

Inquiry oleh Dosen Ahli. 

No Aspek 
Nilai Rata-

rata 

Kriteria 

Penilaian 

1 Kelengkapan Penyajian 3,56 Layak 

2 Keakuratan Materi 3,67 Layak 

3 
Materi Pendukung 

Pembelajaran 
3,67 Layak 

4 Kelayakan RPP 3,88 Layak 

Rata-rata Hasil Validasi 3,61 Layak 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sub 

komponen dalam modul dan RPP mempunyai 

kriteria layak. Apabila dirata-rata maka hasil validasi 

kelayakan dari validator adalah 3.61. Nilai ini 

menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan 

sudah layak karena mampu meningkatkan 

keterampilan proses sains.  

Data kualitatif uji kelayakan didapatkan 

melalui komentar dan saran dari dosen ahli.  

Komentar dan saran ini digunakan sebagai 

perbaikan. Data hasil kelayakan modul dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data Komentar dan Saran Hasil Validasi 

Modul IPA untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Siswa SMP 

dengan Basis Guided Inquiry oleh 

Dosen Ahli. 

No Komentar dan Saran 

1 
Ada teks pada sampul yang ukurannya harus diperkecil 

dan diganti dengan font tegas seperti arial. 

2 
Bagian  “Kata Pengantar”  perlu diperbaiki penggunaan 

spasi pada penulisan gelar. 

3 

Pada petunjuk guru lebih diperjelas kegiatan yang harus 

dilakukan oleh guru bukan kegiatan yang dilakukan 

siswa. 

4 Perlu diperhatikan penulisan (salah ketik). 

5 
Aplikasi pada modul halaman 13 harus disesuaikan 

dengan materi yang dibahas. 

6 
Tujuan pembelajaran pada RPP  lebih spesifik yang 

ingin diukur. 

  

Perbaikan yang dilakukan pada modul IPA 

yang dikembangkan mengacu pada komentar dari 

dosen ahli. Adapun perbaikan yang dilakukan 

berupa penggantian ukuran font judul, penulisan 

gelar, petunjuk penggunaan guru, kesalahan ketik 

pada tulisan, serta tujuan pembelajaran pada RPP. 

Tujuan pembelajaran pada RPP seharusnya lebih 

dijelaskan secara spesifik agar tujuan akan dicapai 

dalam pembelajaran jelas. 

Data uji keterbacaan diperoleh dari penilaian 

yang dilakukan oleh seorang guru IPA dan 10 siswa 

SMP kelas VII. Data uji keterbacaan oleh guru 

memuat 14 aspek berupa cover, kata pengantar, 
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petunjuk penggunaan modul, daftar isi, ilustrasi 

dalam permasalahan di awal subbab, LKS, cakupan 

materi, penempatan gambar, keterangan gambar, 

rangkuman, soal evaluasi, daftar pustaka, glosarium, 

dan kelayakan RPP. Uji keterbacaan siswa memuat 

10 aspek yaitu cover, petunjuk penggunaan modul, 

daftar isi, pendahuluan, kegiatan siswa, uraian 

materi, rangkuman, evaluasi, umpan balik, dan 

kebermanfaatan. Data hasil uji keterbacaan oleh 

guru menunjukkan rata-rata sebesar 3,87 dan oleh 

siswa menunjukkan rata-rata sebesar 3,68. Hasil 

rata-rata uji keterbacaan menunjukkan bahwa modul 

yang dikembangkan layak untuk digunakan. 

. 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Produk akhir pengembangan yang telah 

dilakukan berupa Modul IPA untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa SMP dengan basis 

guided inquiry. Hasil pengembangan modul terdiri 

dari komponen yang mendukung keterampilan 

proses sains siswa melalui sintaks guided inquiry 

berupa observation, manipulation, generalization, 

verification, and application. Pada tahap manipulasi, 

siswa menyertakan bukti dari percobaan yang 

dilakukan berupa gambar atau foto. Selain itu pada 

tahap verification siswa melakukan pengecekan 

kembali tentang kesahihan hipotesis yang telah 

dibuat sebelum melakukan percobaan. Rerata 

validasi oleh validator ahli memperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,61 yang berarti layak, uji keterbacaan 

oleh guru IPA memperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,87  yang berarti layak, dan uji keterbacaan oleh 

siswa SMP memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,68 

yang berarti layak. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut maka secara umum modul IPA yang 

dikembangkan telah valid dan layak digunakan oleh 

siswa secara mandiri ataupun digunakan guru dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas. 

Saran 

1. Modul IPA yang dikembangkan diharapkan 

dapat bermanfaat dalam mendukung 

pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar 

mengajar secara mandiri oleh siswa maupun di 

dalam kelas oleh guru.  

2. Modul IPA yang dikembangkan disarankan 

untuk dilakukan uji coba keefektifan (kelas 

eksperimen) dan dilakukan publikasi agara 

hasil pengembangan dapat dikenal dan 

diterima pengguna yang lebih luas. 

3. Modul IPA yang dikembangkan dapat 

dijadikan sebagai contoh untuk 

mengembangkan bahan ajar lain sejenis yang 

disesuaikan dengan perkembangan kurikulum 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Ambarsari, W., Santosa, S., dan Maridi. 2013. 

Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

terhadap Keterampilan Proses Sains Dasar 

pada Pembelajaran Biologi Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 7 Surakarta. Pendidikan Biologi 

5(1): 81-95. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

Depdiknas. 2006. Permendiknas No.22/2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas. 

Effendy. 2014. Pembelajaran Kimia secara 

Mendasar sebagai Alat untuk memperoleh 

Pemahaman yang Utuh dan Peningkatan 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. 

Prosiding Seminar Nasional Kimia dan 

Pembelajarannya FMIPA UM 2014. 

Koes H, S., Triastono., dan Parlan. 2010. 

Pengembangan Paket IPA Terpadu 

Berbasis Konstruktivisme untuk 

Menumbuhkembangkan Kompetensi Siswa. 

Laporan Penelitian Hibah Bersaing. 

Noviana, E., Wilujeng, I., dan Roektiningroem, E. 

2013. Pengembangan Modul IPA Terpadu 

Tema “Letusan Gunung Merapi” Berbasis 

Kearifan Lokal Dengan Pendekatan 

PAIKEM Untuk Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa. 

Puskur. 2014. Buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas VIII. Jakarta: Kemdikbud. 

Rustaman, N. 2011. Membangun Literasi Sains 

Peserta Didik. Bandung: Humaniora. 

Saputra, A., Widoretno, S., dan Santoso, S. 2012. 

Peningkatan Keterampilan Proses Sains 

dan Hasil Belajar Siswa melalui Penerapan 

Strategi Guided Inquiry di SMP Negeri 5 

Surakarta Kelas VIII F Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

Thiagarajan, S. 1974. Intructional Development for 

Training Teacher of Exceptional Children: 

A Sourcebook. Washington,D.C : National 

Center for Improvement of Educational 

System. 

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. 

Jakarta:Bumi Aksara. 

Wenning, C.J. 2005. Levels of inquiry: Hierarchies 

of pedagogical practices and inquiry 

processes (revised 2/12)  Department of 

Physics, Illinois State University, Phys. 

Tchr. Educ. 2(3). 

 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

324 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN KOMPUTER 

PADA TEMA BUNYI UNTUK SISWA SMP KELAS VIII 

 

Nur Shobiroh, Winarto, Erni Yulianti 

Universitas Negeri Malang 

e-mail: nursh.ryelf@gmail.com; winarto.fmipa@um.ac.id; erni.yulianti.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013 diarahkan pada pembelajaran terpadu, interaktif, 

dan menyenangkan. Kenyataanya, pembelajaran IPA di kelas kurang interaktif. Selain itu, 

materi IPA memiliki karakteristik yang abstrak sehingga diperlukan media pembelajaran 

berbantuan komputer untuk memvisualisasikannya. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan 

produk media pembelajaran berbantuan komputer pada tema bunyi untuk siswa SMP kelas 

VIII yang valid dan layak digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan 

dengan menggunakan modifikasi model pengembangan 4D Thiagarajan. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa uji kelayakan materi memperoleh persentase sebesar 84,08% dengan 

kriteria sangat layak, dan uji kelayakan media memperoleh persentase sebesar 74,34% dengan 

kriteria layak. Berdasarkan uji keterbacaan yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran menarik, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, IPA, bunyi 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam 

yang terdiri dari fenomena nyata dan fenomena 

abstrak. Fenomena abstrak pada IPA terjadi pada 

tingkat makroskopis (seperti pergerakan planet) atau 

tingkat mikroskopis (seperti atom dan molekul) 

(Barak, dkk., 2010). IPA dibelajarkan dengan 

menekankan pemberian pengalaman belajar secara 

langsung dan kinerja ilmiah (Yuliati, 2008:8).  

Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran IPA 

yang terpadu, interaktif, dan menyenangkan 

(Kemendikbud, 2013). Pembelajaran yang terpadu 

diharapkan akan memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa. Siswa akan memahami 

konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman 

langsung dan menghubungkannya dengan konsep-

konsep lain yang sudah dipahami (Trianto, 2009:83). 

Pembelajaran IPA yang interaktif dan 

menyenangkan dapat diwujudkan dengan 

pembelajaran secara langsung maupun dengan 

pemanfaatan tekonologi, informasi, dan komputer. 

Pemanfaatan tekonologi, informasi, dan komputer 

dalam pembelajaran digunakan untuk 

memvisualisasikan konsep IPA dan dapat 

diwujudkan dengan media pembelajaran 

(Kemendikbud, 2013). Berdasarkan studi literatur, 

pembelajaran IPA di lapangan belum terpadu, masih 

monoton, dan kurangnya media pembelajaran 

(Pariartha, dkk., 2012; Imamah, 2012; Damayanti, 

dkk., 2013; Lufri dalam Sari, 2013). Hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan memahami materi 

IPA.  

Kompetensi Dasar 3.10 kelas VIII kurikulum 

2013 membahas tentang konsep getaran, gelombang, 

bunyi, dan pendengaran serta penerapannya dalam 

sistem sonar pada hewan dan dalam kehidupan 

sehari-hari. Wujud gelombang, bunyi, proses 

terjadinya sistem sonar pada hewan, dan proses 

sistem pendengaran tidak dapat diamati secara 

langsung (Novemsky & Gautreau, 1997:6), sehingga 

dalam pembelajarannya perlu visualisasi. Siswa 

SMP masih kesulitan memahami materi yang 

memerlukan visualisasi. Hal ini dikarenakan tingkat 

intelektual siswa SMP masih dalam peralihan tahap 

operasional konkret menuju operasional formal 

(Çepni, dkk., 2004). Selain itu, berdasarkan hasil 

observasi, nilai siswa pada materi IPA yang 

memerlukan visualisasi (materi getaran dan 

gelombang) masih banyak yang dibawah KKM  

(Hermansyah, dkk., 2015; Pariartha, dkk., 2015). 

Oleh karena itu, pembelajaran materi IPA pada KD 

3.10 kelas VIII kurikulum 2013 memerlukan media 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

infromasi, dan komputer. 

Pembelajaran berbantuan komputer dalam 

pembelajaran IPA digunakan untuk 

mengilustrasikan fenomena IPA yang abstrak 

(Barak, Ashkar, & Dori, 2010). Selain itu dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar (Barak, dkk., 2010; Liu, dkk., 

2011; Lou, dkk., 2012). Motivasi siswa yang tinggi 

dalam pembelajaran akan berdampak positif pada 

prestasi belajar siswa (Liu, dkk., 2011; Kiray, dkk., 

2015). Pembelajaran berbantuan komputer dalam 

pembelajaran IPA digunakan untuk 

mengilustrasikan fenomena IPA yang abstrak 

(Barak, dkk., 2010). 

 Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan 

pengembangan media pembelajaran untuk tema 

bunyi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dan 

mailto:nursh.ryelf@gmail.com
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pengembangan dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbantuan Komputer 

pada Tema Bunyi untuk Siswa SMP Kelas VIII”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan yang menggunakan modifikasi 

model pengembangan 4D Thiagarajan (1974) yang 

terdiri dari tahap Define, Design, dan Develop. Data 

yang diperoleh berupa data kuantitatf dan kualitatif. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa angket validasi dan 

angket siswa. Angket validasi terdiri dari angket 

dengan skala likert yang menggunakan 5 skala dan 

angket dengan skala Guttman. Angket siswa berisi 

pertanyaan dengan jawaban terbuka. Data 

kualitatatif yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif. Data kuantitatif yang 

diperoleh dianalisis menggunakan persentase 

penghitungan rata-rata. Kriteria kelayakan media 

pembelajaran berdasarkan persentase perolehan 

penilaian media pembelajaran, disimpulkan menurut 

Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Deskripsi Penilaian Menggunakan 

Skala Likert 

Rentang Keterangan 

81% - 100% Sangat layak 

61% - 80% Layak 

41% - 60% Cukup layak 

21% - 40% Kurang layak 

0% - 20% Tidak layak 

(Sumber: Riduwan, 2004) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Validasi Produk Media Pembelajaran  

Produk pengembangan yang dikembangkan 

berupa media pembelajaran berbantuan komputer 

yang isi materinya disesuaikan dengan karakteristik 

pendekatan saintifik. Media pembelajaran yang 

dikembangkan terdapat gambar, video, audio, dan 

animasi yang dapat memvisualisasikan materi bunyi. 

Media pembelajaran dapat digunakan untuk 

pembelajaran di kelas maupun belajar mandiri siswa. 

Data hasil validasi media pembelajaran berupa 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

diperoleh dari skor angket penilaian validator ahli 

materi dan validator ahli media. Hasil validasi ahli 

materi dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan hasil 

validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 2 Hasil Rata-Rata setiap Aspek Validasi 

Ahli Materi  

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Kesesuaian 

tujuan dan  

kompetensi 

4,5 90% 
Sangat 

Layak 

Kesesuaian 

materi 
4,35 87% 

Sangat 

Layak 

Teks dan 

gambar 
4 80% Layak 

Animasi, video, 
dan audio 

3.67 73,4% Layak 

Fasilitas 4,5 90% 
Sangat 

Layak 

Rerata 

Kelayakan 

Media 

 84,08% 
Sangat 

Layak 

Tabel 3 Hasil Rata-Rata setiap Aspek Validasi 

Ahli Media 

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Desain media 

pembelajaran 
3,75 75% Layak 

Komunikasi 

Visual 
3,68 73,68% Layak 

Rerata 

Kelayakan 

Media 

 74,34% Layak 

 

Hasil persentase rerata uji validasi materi 

memperoleh nilai sebesar 84,04%, sedangkan uji 

validasi media mendapat nilai persentase sebesar 

74,24%. Hasil ini menunjukan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan. 

Data kualitatif berupa saran dan komentar dari 

validator digunakan untuk melakukan revisi produk 

media pembelajaran yang dikembangkan. Komentar 

dan saran dari validator ahli materi antara lain, (1) 

perlu dibedakan untuk mempertegas apakah bunyi 

termasuk materi atau submateri, (2) seharusnya ada 

kesesuaian pendekatan saintifik dengan kegiatan 

belajar siswa selama menggunakan media, (3) 

lengkapi satuan (waktu, frekuensi, periode) pada 

hasil percobaan bandul, (4) beri sedikit penjelasan 

mengapa bunyi merambat lebih cepat pada medium 

yang berwujud padat, (5) perkaya dengan konsep 

mengenai beberapa gangguan pada sistem 

pendengaran dan upaya pencegahan dan 

pengobatannya disertai cara merawat telinga dengan 

baik untuk menumbuhkan rasa syukur karena tuhan 

telah menganugerahi kita dengan pendengaran yang 

baik (KI 1), (6) tombol “next dan previous” gambar 

panahnya dapat diperbesar atau dipertebal agar lebih 

jelas, (7) video proses pendengaran pada manusia 

belum berjalan dengan baik, (8) belum sinkronnya 

pertanyaan dan jawaban pada menu game, dan (9) 

secara garis besar, materinya sudah benar baik teori 

maupun evaluasi. 

Saran dan komentar dari validator ahli media 

antara lain, (1) pada pendahuluan, perpaduan antara 

background dengan tulisan kurang baik dan terlalu 

kontras, (2) banyak video yang tidak bisa diakses, 

dan 3) pengaturan suara jika ada dua sumber, 

sebaiknya jika satu tombol diklik, suara yang lainnya 

langsung mati. 

B. Hasil Uji Coba Keterbacaan 

Uji coba keterbacaan dilaksanakan untuk 

mengetahui kualitas dan kemampuan media menurut 

pengguna. Uji coba keterbacaan dilakukan kepada 

10 siswa kelas VIII SMP. Uji coba dilakukan dengan 

menggunakan metode angket yang berisi jawaban 

uraian serta ruang untuk komentar dan saran dari 

siswa. Data yang diperoleh berupa data kualitatif. 
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Berdasarkan hasil uji coba terbatas pada 

pertanyaan no. 1, 90% siswa menyatakan kalimat 

dalam media pembelajaran mudah dipahami dan 

10% siswa menyatakan kalimat dalam media 

pembelajaran cukup mudah dipahami. Hasil uji coba 

terbatas pada pertanyaan no. 2, 100% siswa 

menyatakan bahwa kalimat pada soal evaluasi media 

pembelajaran mudah dipahami. 

Hasil uji coba terbatas pada pertanyaan no.3 

mengenai tampilan media pembelajaran, 60% siswa 

menyatakan tampilan media pembelajaran menarik, 

20% siswa menyatakan cukup menarik, dan 20% 

siswa menyatakan kurang menarik. Hasil uji coba 

pada pertanyaan no. 4, 100% siswa menyatakan 

video tidak dapat diputar. 

Hasil uji coba pada pertanyaan no. 5 mengenai 

animasi dalam media pembelajaran, 90% siswa 

menyatakan animasi dalam media pembelajaran 

membantu dalam memahami materi, dan 10% siswa 

menyatakan animasi dalam media pembelajaran 

cukup membantu dalam memahami materi. 

Hasil uji coba pada pertanyaan no. 6 mengenai 

suara dalam media pembelajaran, 100% siswa 

menyatakan suara tidak membantu dalam 

memahami materi. Hal ini dikarenakan komputer 

yang digunakan saat uji coba terbatas tidak 

mempunyai speaker dan tidak dilengkapi 

headphone, sehingga suara tidak dapat keluar saat 

media pembelajaran dioperasikan. 

Hasil uji coba pada pertanyaan no. 7 mengenai 

kesesuaian huruf yang digunakan, 80% siswa 

menyatakan jenis, ukuran, dan font yang digunakan 

dalam media pembelajaran sudah sesuai, dan 20% 

siswa menyatakan jenis, ukuran, dan font yang 

digunakan dalam media pembelajaran cukup sesuai. 

Hasil untuk pertanyaan no. 8 mengenai penggunaan 

tombol dalam media pembelajaran, 90% siswa 

menyatakan bahwa penggunaan tombol dalam  

media memudahkan dalam pengoperasian media, 

dan 10% siswa menyatakan bahwa penggunaan 

tombol dalam  media cukup memudahkan dalam 

pengoperasian media. 

Hasil pada pertanyaan no. 9 mengenai 

kemudahan dalam  mengoperasikan media 

pembelajaran, 90% siswa menyatakan media 

pembelajaran mudah dioperasikan dan 10% siswa 

menyatakan media pembelajaran cukup mudah 

dioperasikan. Hasil uji coba pada pertanyaan no. 10, 

100% siswa menyatakan media pembelajaran 

membantu dalam memahami materi bunyi. 

Data kualitatif berupa saran dan komentar dari 

siswa digunakan untuk melakukan perbaikan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Saran dan 

komentar dari hasil uji coba keterbacaan antara lain, 

(1) pada jawaban game, ketika dijawab jawabannya 

selalu benar, (2) pemilihan warna dan gambar yang 

mungkin harus menggunakan resolusi tinggi, (3) 

seharusnya tampilan video bisa dijalankan, (4) game 

dan soalnya diperbanyak, karena soal-soal disana 

sangat berguna dan memudahkan pembelajaran, dan 

(5) disarankan jika sudah menjawab soal langsung 

menuju penjelasan yang mendetail. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan media 

pembelajaran berbantuan komputer pada tema bunyi 

untuk siswa SMP kelas VIII. Penyampaian materi 

pada media pembelajaran disesuaikan dengan 

pendekatan saintifik. 

Berdasarkan hasil analisis data validasi, 

diperoleh persentase kelayakan media sebesar 

74,34%, persentase kelayakan materi sebesar 

84,08%, dan persentase kebenaran konsep sebesar 

100%. Berdasarkan hasil uji coba keterbacaan 

kepada sepuluh siswa SMP menyatakan bahwa  

media menarik, mudah dipahami, dan mudah 

digunakan. Berdasarkan hasil validasi dan uji 

keterbacaan, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan sudah valid dan 

layak. 

Saran 

Saran untuk pengguna dan pengembang media 

pembelajaran berbantuan komputer lebih lanjut, 

yaitu (1) pengguna media pembelajaran diharapkan 

mempelajari materi pada media pembelajaran ini 

dengan seksama dan urut agar lebih memahami 

materi tema bunyi yang telah disampaikan dalam 

media pembelajaran, (2) pengembang media 

pembelajaran yang lain diharapkan dapat 

mengembangkan produk serupa untuk materi lain, 

(3) pelaksanaan uji keterbacaan produk perlu 

dilakukan berulang dan mencakup jumlah siswa 

yang lebih besar agar dapat diketahui kualitas 

produk media pembelajaran yang telah 

dikembangkan, dan (4) perlu dilakukan penelitian 

lanjut untuk menguji keefektifan media 

pembelajaran. 
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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa paket pembelajaran IPA 

terpadu berbasis inkuiri dengan tema energi sebagai peluang untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa SMP/MTs kelas VII. Penelitian pengembangan paket 

pembelajaran IPA terpadu ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang yang terdiri 

dari tahap Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation. Hasil analisis 

kelayakan paket IPA terpadu untuk siswa dan panduan paket IPA terpadu untuk guru 

menunjukkan bahwa paket memenuhi kriteria sangat layak dengan rata-rata persentase 90% 

dan 88%. Hasil analisis uji keterbacaan menunjukkan bahwa paket pembelajaran memenuhi 

kriteria sangat layak dengan rata-rata persentase 86%. Berdasarkan penilaian ahli, paket 

pembelajaran diprediksi dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dengan 

persentase sebesar 84%. Agar produk yang dikembangkan layak digunakan, maka perlu 

dilakukan uji coba lapangan secara lebih luas. 

 

Kata kunci: paket, IPA terpadu, inkuiri, energi, keterampilan proses sains 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

suatu bidang ilmu yang membahas tentang berbagai 

fenomena dan gejala di alam yang dituangkan dalam 

bentuk fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah 

teruji kebenarannya melalui serangkaian metode 

ilmiah. Menurut Minawati dkk (2014), IPA bukan 

hanya pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau 

prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. IPA sebagai mata pelajaran terdiri dari 

beberapa bidang kajian yaitu fisika, kimia, dan 

biologi. 

Pada jenjang SMP pembelajaran IPA 

dilakukan dengan memadukan bidang kajian fisika, 

kimia, dan biologi. Pembelajaran IPA dinyatakan 

terpadu apabila suatu materi yang memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain dipadukan dalam 

satu tema atau topik sehingga mengarahkan siswa 

untuk melihat tema atau topik tersebut dari berbagai 

sudut pandang keilmuan (Widiaswati dkk, 2014). 

Proses pembelajaran IPA yang memadukan berbagai 

bidang kajian sangat potensial untuk 

mengembangkan pengalaman dan kompetensi siswa 

dalam memahami alam sekitar (Listyawati, 2012). 

Pembelajaran IPA secara terpadu juga memberikan 

manfaat bagi guru karena beberapa konsep yang 

relevan untuk dijadikan dalam satu tema atau topik 

tidak perlu dibahas berulang kali dalam bidang 

kajian yang berbeda sehingga penggunaan waktu 

menjadi lebih efisien dan pencapaian tujuan 

pembelajaran akan lebih efektif (Trianto, 2014: 7). 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran harus menggunakan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan 

karakteristik mata pelajaran. Salah satu karakteristik 

pelajaran IPA adalah holistik atau menyeluruh. 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka bahan ajar 

yang digunakan untuk pembelajaran IPA di SMP 

harus menunjukkan konten yang terpadu. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di 

salah satu SMP di kota Malang, bahan ajar yang 

digunakan dalam proses pembelajaran IPA tidak 

bersifat terpadu. Dikatakan tidak terpadu karena 

beberapa materi yang memiliki keterkaitan diajarkan 

secara terpisah, salah satunya adalah materi pada 

tema energi. Pada dasarnya materi-materi yang 

terkait dengan tema energi telah termuat dalam KD 

3.6, namun bahan ajar yang digunakan tidak 

menunjukkan keterkaitan antar materi-materi 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan Yuliati (2013) 

menyatakan bahwa kendala dalam pembelajaran 

IPA yaitu kurangnya ketersediaan bahan ajar IPA 

terpadu di SMP. Buku pedoman yang digunakan 

oleh siswa dinilai belum mencakup seluruh bidang 

kajian IPA dan belum menunjukkan keterpaduan 

materi. Masalah lain diungkapkan oleh Hasanah dkk 

(2013) bahwa pada pembelajaran IPA SMP masih 

terdapat kesulitan dalam menyusun bahan ajar yang 

menerapkan IPA secara terintegrasi. 

Salah satu bahan ajar yang dapat 

dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi adalah paket pembelajaran IPA terpadu. Koes 

H, dkk (2010) menyatakan bahwa paket 

pembelajaran IPA terpadu sangat dibutuhkan oleh 
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guru IPA SMP di Malang Raya. Paket pembelajaran 

IPA terpadu dapat digunakan dalam upaya 

menumbuhkan kompetensi siswa. Kompetensi 

tersebut dapat berupa pemahaman konsep IPA, 

kinerja ilmiah, maupun sikap ilmiah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Koes 

H, dkk (2010), kompetensi IPA siswa SMP di 

wilayah Malang Raya cenderung rendah, terlebih 

lagi keterampilan proses sains siswa. Hal serupa 

diungkapkan oleh Hidayati dkk (2013) bahwa 

pembelajaran IPA di lapangan masih sering 

menggunakan metode transfer of knowledge tanpa 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa. 

Pada kegiatan observasi yang dilakukan di SMP di 

kota Malang, diketahui bahwa salah satu penyebab 

rendahnya keterampilan proses sains siswa adalah 

bahan ajar yang digunakan siswa kurang dapat 

melatih kompetensi tersebut. 

Menurut Riess (2000) serta Rusmiyati & 

Yulianto (2009), keterampilan proses sains siswa 

dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung 

dengan melakukan penyelidikan atau percobaan. 

Penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran 

IPA akan memberikan pembelajaran yang lebih 

bermakna bagi siswa karena melibatkan siswa secara 

langsung dalam mencari informasi 

(Karamustafaoglu, 2011). Salah satu pembelajaran 

yang menekankan pada pengalaman langsung adalah 

pembelajaran berbasis inkuiri. 

Inkuiri adalah proses pembelajaran yang 

didasarkan pencarian dan penemuan melalui proses 

berfikir secara sistematis (Sirait, 2012). Pada 

pembelajaran berbasis inkuiri, guru akan 

berorientasi pada tahap awal, kemudian siswa 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, hingga 

akhirnya dapat menarik kesimpulan (Hamdayama, 

2014 : 34-35). Saat siswa melakukan kegiatan 

tersebut, maka siswa telah dilatih untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains yang harus 

dimiliki dan menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna dalam mempelajari suatu konsep 

(Özdýlek & Bulunuz, 2009). Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Suwarsono (2011), Rachmadhani 

(2014), serta Akinbobola & Afolabi (2010), yang 

menyatakan bahwa keterampilan proses sains siswa 

dapat ditingkatkan dengan menerapkan basis 

pembelajaran inkuiri. 

Salah satu tema yang dipelajari dalam pelajaran 

IPA SMP adalah energi. Tema energi merupakan 

salah satu tema yang dibahas dalam beberapa bidang 

kajian ilmu IPA. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kedalaman materi dalam tema energi cukup luas 

(Nastiti & Hinduan, 2012). Materi yang bersifat luas 

seperti materi dalam tema energi memerlukan alat 

bantu belajar yang bersifat terpadu agar siswa dapat 

memperoleh informasi secara utuh dan menyeluruh 

(Suparmi dkk, 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan Muchlisoh 

(2014), nilai siswa pada pembelajaran materi energi 

masih rendah yaitu dibawah KKM atau kurang dari 

75. Rendahnya nilai siswa disebabkan bahan ajar 

yang digunakan memuat materi yang cukup minim 

dan singkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan paket pembelajaran IPA terpadu. 

Penelitian yang dilakukan Tyas (2010) 

membuktikan bahwa siswa yang menggunakan 

paket IPA terpadu memiliki kompetensi yang lebih 

tinggi dibanding dengan siswa yang tidak 

menggunkan paket IPA terpadu. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian pengembang-

an dengan judul “Pengembangan Paket Pembelajar-

an IPA Terpadu Berbasis Inkuiri dengan Tema 

Energi sebagai Peluang untuk Meningkatkan Kete-

rampilan Proses Sains Siswa SMP/MTs Kelas VII”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian Research and 

Development atau penelitian pengembangan yang 

dirancang dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

produk. Model pengembangan yang digunakan 

dalam pengembangan paket IPA Terpadu adalah 

ADDIE Model. Pengembangan model ini terdiri dari 

5 tahap, yaitu Analysis, Design, Develop, 

Implementation, dan Evaluation (Branch, 2009). 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

dimodifikasi sehingga hanya dilakukan sampai tahap 

ketiga yaitu Develop. 

Desain uji coba penelitian ini meliputi kegiatan 

uji kelayakan oleh subjek ahli dan uji keterbacaan 

skala kecil oleh subjek uji coba. Subjek ahli meliputi 

1 orang dosen dan 3 orang guru yang telah 

berpengalaman mengajar IPA. Subjek uji coba 

adalah siswa kelas VII di SMPN 20 Malang yang 

telah mendapatkan materi tentang energi. Kegiatan 

uji keterbacaan dilakukan pada 10 orang siswa yang 

berasal dari kemampuan kognitif yang heterogen. 

Data yang diperoleh pada pengembangan ini adalah 

data kualitatif berupa komentar ataupun masukan 

yang diberikan untuk perbaikan dan data kuantitatif 

berupa angka yang diperoleh dari angket penilaian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini berupa angket uji kelayakan dan 

angket uji keterbacaan. Instrumen menggunakan 

skala Likert yang mencakup lima kriteria. Data 

berupa skor diubah dalam bentuk persentase 

menggunakan teknik analisis persentase dengan 

rumus sebagai berikut. 

�̅� =
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
x 100 % 

Keterangan: 

�̅� = nilai rata-rata dalam persen 
∑ 𝑥 = jumlah total jawaban validator dalam satu 

aspek 
∑ 𝑥𝑖 = jumlah skor ideal dalam satu aspek 
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Tabel 1  Tingkat KriteriaValidasi untuk Analisis 

Data Validasi 
Presentase (%) Kriteria 

30-39 

40-55 

56-65 

66-79 

80-100 

Tidak baik/ tidak layak (revisi total) 

Kurang baik/ kurang layak (revisi) 

Cukup baik/ cukup layak 

Baik/ layak 

Sangat baik/ sangat layak 

(Arikunto, 2012:281). 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

mengolah data berupa komentar dan saran adalah 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Teknik yang dilakukan adalah 

menganalisis angket uji kelayakan dan uji 

keterbacaan yang telah dikembangkan berupa 

komentar maupun saran dari ahli dan siswa. 

Komentar dan saran yang diberikan digunakan 

sebagai bahan perbaikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Uji Kelayakan Paket IPA Terpadu 

untuk Siswa 

Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar 

berupa paket pembelajaran IPA terpadu. Paket 

pembelajaran yang dikembangkan ini terdiri dari 

paket IPA terpadu untuk siswa dan panduan paket 

IPA terpadu untuk guru. Paket pembelajaran ini 

dicetak dalam kertas ukuran A4 bolak-balik dan 

dicetak berwarna. Paket pembelajaran ini juga 

menggunakan font yang disesuaikan dengan 

kemudahan pembacaan dan ilustrasi yang sesuai 

dengan materi. Produk yang dikembangkan 

digunakan untuk siswa SMP/MTs kelas VII 

semester genap. 

Produk yang telah dikembangkan diuji 

kelayakannya pada 4 ahli. Uji kelayakan yang 

dilakukan meliputi uji kelayakan isi dan uji 

kelayakan penyajian. Data yang diperoleh dari uji 

kelayakan berupa skor penilaian pada angket dengan 

skor 1-5. Skor yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan teknik analisis persentase. Pada uji 

kelayakan yang dilakukan juga diperoleh data hasil 

berupa komentar dan saran yang dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Data hasil uji kelayakan paket IPA terpadu 

untuk siswa terdiri dari penilaian kelayakan isi dan 

kelayakan penyajian. Kelayakan isi meliputi 

kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD, 

keakuratan materi, dan materi pendukung 

pembelajaran. Kelayakan penyajian meliputi teknik 

penyajian, penyajian pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian. Di dalam penilaian 

kelayakan isi terdapat penilaian kebenaran konsep 

dari masing-masing materi pokok. Hasil penilaian 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2  Hasil Analisis Uji Kelayakan Isi Paket 

IPA Terpadu untuk Siswa 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 Keluasan materi 4,75 95 
Sangat 

Layak 

2 
Kedalaman 

materi 
4,38 88 

Sangat 

Layak 

3 
Keakuratan 

Materi 
4,60 92 

Sangat 

Layak 

4 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

ilmu 

5,00 100 
Sangat 

Layak 

5 Berbasis inkuiri 4,30 86 
Sangat 

Layak 

Rata-rata 4,61 92 
Sangat 

Layak 

Tabel 3  Hasil Analisis Uji Kelayakan Penyajian 

Paket IPA Terpadu untuk Siswa 

No. 
Aspek yang 

Dinilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 
Keruntutan 

konsep 
4,50 90 

Sangat 

layak 

2 
Kekonsistenan 

sistematika 
4,75 95 

Sangat 

layak 

3 

Kesesuaian 

dengan 

karakteristik 

mata pelajaran 

4,50 90 
Sangat 

layak 

4 
Variasi 

penyajian 
5,00 100 

Sangat 

layak 

5 
Kelengkapan 

penyajian 
4,35 87 

Sangat 

layak 

Rata-rata 4,37 88 
Sangat 

layak 

 

Pada hasil analisis uji kelayakan diperoleh rata-

rata persentase uji kelayakan isi dan kelayakan 

penyajian sebesar 90 %. Hasil ini menunjukkan 

bahwa paket IPA terpadu berbasis inkuiri dengan 

tema energi sangat layak digunakan dalam pembela-

jaran. Di dalam penilaian kelayakan isi terdapat pe-

nilaian kebenaran konsep dari masing-masing materi 

pokok. Paket IPA terpadu yang dikembangkan 

terdiri dari 4 materi pokok dan berdasarkan penilaian 

validator, keempat materi pokok tersebut memiliki 

kebenaran konsep sebesar 100%. 

Paket pembelajaran yang dikembangkan 

merupakan paket IPA terpadu yang berbasis inkuiri, 

yang dalam tahap pembelajarannya menjadikan 

siswa sebagai pusat dari pembelajaran. Penyajian 

paket IPA terpadu berbasis inkuiri diawali dengan 

tahap pemberian masalah pada bagian apersepsi. 

Masalah yang diberikan berasal dari kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan fenomena yang diberikan, 

disajikan rumusan masalah dan siswa harus 

merumuskan hipotesis sesuai dengan masalah 

tersebut. Setelah merumuskan hipotesis berdasarkan 

masalah yang diberikan, siswa diajak 

mengumpulkan data melalui percobaan untuk 

membuktikan hipotesis yang telah dibuat. 

Berdasarkan hasil percobaan, siswa diarahkan 

melakukan analisis melalui pertanyaan analisis yang 

telah disediakan dan kemudian dilanjutkan 

menyusun kesimpulan. Hasil uji kelayakan yang 

dilakukan oleh validator menunjukkan bahwa paket 

pembelajaran berbasis inkuiri yang dikembangkan 

sudah memperoleh kriteria layak dalam menyajikan 

materi dengan menggunakan model inkuiri. 
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B. Hasil Uji Kelayakan Paket IPA Terpadu 

untuk Siswa 

Data hasil uji kelayakan panduan paket IPA 

terpadu untuk guru terdiri dari penilaian kelayakan 

isi dan kelayakan penyajian. Kelayakan isi meliputi 

keluasan dan kedalaman materi, strategi 

pembelajaran, serta penilaian dan evaluasi. Data 

hasil uji kelayakan panduan paket IPA terpadu dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4  Hasil Analisis Uji Kelayakan Isi 

Panduan Paket IPA Terpadu untuk 

Guru 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 

Keluasan dan 

kedalaman 

materi 

4,31 86 
Sangat 

Layak 

2 
Strategi 

pembelajaran 
4,50 90 

Sangat 

Layak 

3 
Penilaian dan 

evaluasi 
4,38 88 

Sangat 

Layak 

Rata-rata 4,40 88 
Sangat 

Layak 

Analisis uji kelayakan isi yang dilakukan pada 

panduan paket IPA terpadu untuk guru diperoleh 

rata-rata persentase sebesar 88% yang masuk dalam 

kriteria sangat layak. Uji kelayakan penyajian yang 

dilakukan pada panduan paket IPA terpadu hanya 

berupa aspek kelengkapan penyajian. Pada penilaian 

yang dilakukan validator terhadap aspek 

kelengkapan penyajian, diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 88%, maka rata-rata persentase 

kelayakan isi dan penyajian panduan paket IPA 

terpadu diperoleh hasil sebesar 88% dengan kriteria 

sangat layak. 

 

C. Kemampuan Paket Pembelajaran dalam 

Meningkatkan keterampilan Proses sains 

Kemampuan paket pembelajaran dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa dapat 

diketahui berdasarkan penilaian ahli melalui angket. 

Aspek yang dinilai tentang kemampuan paket dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

meliputi aspek mengamati fenomena IPA, 

merumuskan hipotesis, menginterpretasi data, dan 

menarik kesimpulan. Data penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5  Hasil Analisis Penilaian Validator pada 

Aspek Keterampilan Proses Sains 

dalam Paket IPA Terpadu 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 
Mengamati 

fenomena IPA 
4.25 85 

Sangat 

layak 

2 
Merumuskan 

hipotesis 
4.25 85 

Sangat 

layak 

3 
Menginterpretasi 

data 
4.00 80 

Sangat 

layak 

4 
Menarik 

kesimpulan 
4.25 85 

Sangat 

layak 

Rata-rata 4.19 84 
Sangat 

layak 

 

 

Tabel 6  Penilaian Validator Tentang  

Kemampuan Paket IPA Terpadu dalam  

Meningkatkan Keterampilan Proses 

Sains Siswa 
No. Subjek Penilaian Validator 

1 Validator 1 

- Paket IPA terpadu dapat 

meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan sebesar 95% 

2 Validator 2 

- Paket IPA terpadu dapat 

meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan sebesar 89% 

3 Validator 3 

- Paket IPA terpadu dapat 

meingkatkan keterampilan proses 

sains siswa 

4 Validator 4 

- Paket IPA terpadu dapat 

meingkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan sebesar 85% 

 

Tabel 7  Penilaian Validator Tentang  

Kemampuan Panduan Paket IPA 

Terpadu dalam Menilai  Peningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Siswa 
No. Subjek Penilaian Validator 

1 Validator 1 

- Panduan paket IPA terpadu dapat 

digunakan untuk menilai 

peningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan 95% 

2 Validator 2 

- Panduan paket IPA terpadu dapat 

digunakan untuk menilai 

peningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan 75% 

3 Validator 3 

- Panduan paket IPA terpadu dapat 

digunakan untuk menilai 

peningkatkan keterampilan proses 

sains siswa. 

4 Validator 4 

- Panduan paket IPA terpadu dapat 

digunakan untuk menilai 

peningkatkan keterampilan proses 

sains siswa dengan persentase 

kelayakan 85% 

 

Paket pembelajaran yang dikembangkan 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa. Salah satu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

adalah pembelajaran berbasis inkuiri, karena melalui 

pembelajaran inkuiri siswa akan membangun suatu 

pengetahuan melalui pengalamannya sendiri 

(Hassard & Dias, 2013: 9). Pembelajaran berbasis 

inkuiri akan melatih siswa untuk terlibat aktif dalam 

kegiatan pengamatan pada berbagai fenomena 

sehingga pemahaman konsep dan keterampilan 

proses sains siswa akan meningkat (Abungu, dkk, 

2014).  

Berdasarkan hasil penilaian ahli, paket 

pembelajaran ini telah layak untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. Hasil yang 

diperoleh ini didukung oleh penelitian Suwarsono 

(2011), Rachmadhani  (2014), serta Akinbobola & 

Afolabi (2010) yang menjelaskan bahwa penerapan 

model inkuiri dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Hal 
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tersebut juga sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang tertulis dalam Permendikbud No. 65 Tahun 

2013 bahwa proses pembelajaran disarankan 

menggunakan pembelajaran berbasis diskoveri/ 

inkuiri. 

Penilaian ahli terhadap kemampuan paket IPA 

terpadu dalam meningkatkan keterampilan proses 

sains diperoleh rata-rata persentase sebesar 84%. 

Berdasarkan hasil penilaian ahli, paket IPA terpadu 

yang dikembangkan diprediksi dapat meningkatkan 

kan keterampilan proses sains siswa. Ahli juga 

menilai bahwa panduan paket IPA terpadu dapat 

digunakan untuk menilai peningkatan keterampilan 

proses sains siswa. Secara umum berdasarkan hasil 

analisis tersebut, paket pembelajaran dinilai telah 

sangat layak dalam kemampuan meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa, namun agar produk 

yang dikembangkan layak digunakan dan teruji 

secara empiris maka perlu dilakukan uji coba 

lapangan secara lebih luas. 

 

D. Hasil Uji Keterbacaan 

Produk yang telah divalidasi kemudian 

dilakukan revisi berdasarkan saran dan komentar 

ahli. Hasil revisi prosuk selanjutnya dilakukan uji 

keterbacaan pada 10 orang siswa SMP Negeri 20 

Malang kelas VII. Data uji keterbatasan paket IPA 

terpadu meliputi penilaian pada aspek tampilan, 

aspek penyajian materi, dan aspek manfaat. Data 

yang diperoleh merupakan data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif berupa angket penilaian 

dengan skala Likert, sedangkan data kualitatif 

berupa komentar dan saran dari siswa. Skor yang 

diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis 

persentase data berupa komentar dan saran dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Skor 

penilaian siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8  Hasil Analisis Uji keterbacaan Siswa 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Rata-

Rata 

Persentase 

(%) 
Kategori 

1 Aspek Tampilan 4,39 88 
Sangat 

layak 

2 
Aspek Penyajian 

Materi 
4,18 84 

Sangat 

layak 

3 Aspek Manfaat 4,28 86 
Sangat 

layak 

Rata-rata 4,28 86 
Sangat 

layak 

 

Pada hasil analisis uji keterbacaan yang 

dilakukan diperoleh rata-rata persentase sebesar 86 

%. Hasil ini menunjukkan bahwa paket IPA terpadu 

berbasis inkuiri dengan tema energi yang 

dikembangkan sangat layak digunakan oleh siswa 

SMP/MTs kelas VII dalam pembelajaran IPA. 

Secara umum hasil penilaian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa paket pembelajaran IPA 

terpadu tidak memerlukan perombakan yang 

signifikan dan sangat layak untuk digunakan. 

Paket pembelajaran IPA Terpadu  berbasis 

inkuiri untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains yang dikembangkan memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan paket pembelajaran ini 

adalah (1) diawali dengan suatu permasalahan yang 

berasal dari kehidupan sehari-hari, (2) dalam 

memecahkan permasalahan, siswa diberikan sebuah 

kegiatan percobaan dengan tujuan melatih siswa 

menemukan konsep sendiri, (3) pada akhir 

pembelajaran diberikan suatu permasalah baru yang 

disajikan pada bagian “aplikasi konsep”, (4) 

penjelasan mengenai konsep selalu disertai dengan 

contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-

hari siswa, (5) gambar diletakkan sesuai dengan 

pembahasan materi sehingga mempermudah siswa 

dalam memahami materi, (6) diberikan sebuah 

bacaan menarik bada bagian “insting” yang sesuai 

dengan materi dengan tujuan untuk menambah 

wawasan siswa, (7) dilengkapi buku panduan guru 

sehingga dapat mempermudah guru dalam 

menggunakan paket IPA terpadu untuk siswa. 

Kekurangan dari paket pembelajaran ini adalah 

(1) pengembangan paket pembelajaran ini tidak 

dapat diterapkan dalam pembelajaran secara 

menyeluruh sehingga tidak dapat diketahui 

keefektifan dari paket yang dikembangkan, (2) 

terbatas pada materi yang terkait dengan tema 

energi, (3) hanya dilakukan uji keterbacaan sehingga 

belum diketahui efektifitas penggunaan paket 

pembelajaran ini dibandingkan yang tidak belajar 

dengan paket pembelajaran IPA terpadu. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pengembangan Paket Pembelajaran IPA 

Terpadu yang dihasilkan berbasis pada pembelajaran 

inkuiri dan bertujuan untuk meningkatkan keteram-

pilan proses sains siswa. Produk yang dihasilkan 

terdiri dari Paket IPA Terpadu untuk siswa dan 

Panduan paket IPA terpadu untuk Guru. Hasil uji 

kelayakan yang dilakukan oleh validator menunjuk-

kan bahwa paket pembelajaran berbasis inkuiri yang 

dikembangkan sudah memperoleh kriteria layak 

dalam menyajikan materi dengan menggunakan 

model inkuiri. Berdasarkan hasil penilaian ahli, 

paket pembelajaran ini juga layak untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan dan 

keterbatasan paket pembelajaran yang 

dikembangkan, maka saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengatasi keterbatasan tersebut 

antara lain (1) dimanfaatkan sebagai referensi 

sumber belajar, (2) diterapkan di sekolah lain yang 

memiliki karakteristik hampir sama dengan sekolah 

tempat uji coba, (3) digunakan sebagai contoh dalam 

mengembangkan paket pembelajaran dengan tema 

yang lain, (4) digunakan sebagai panduan 

pelaksanaan dalam menerapkan Kurikulum 2013 

pada pembelajaran IPA SMP/MTs kelas VII 

semester II, dan (5) dilakukan kajian eksperimen dan 

uji coba yang lebih luas, sehingga diperoleh paket 

IPA terpadu yang teruji validitas secara empiris. 
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Abstrak 

 

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan modul IPA terpadu materi sistem sirkulasi darah 

manusia untuk siswa SMP kelas 8 yang layak digunakan. Modul dikembangkan dengan 

menggunakan modifikasi model penelitian 4D Thiagarajan menjadi tiga tahap, yakni 

pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Hasil validasi modul siswa dan petunjuk 

guru mendapatkan nilai persentase 97,96% dan 97,36%. Seluruh konsep yang terdapat di 

dalam modul sudah sesuai. Uji keterbacaan mendapatkan persentase 87,7%. Secara 

keseluruhan, modul IPA Terpadu yang dikembangkan mendapatkan kriteria layak 

digunakan. 

 

Kata kunci: modul IPA terpadu, sistem sirkulasi darah manusia 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) yang dilaksanakan di SMP saat ini 

menggunakan pembelajaran terpadu, sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013. Pembelajaran 

IPA terpadu dapat dilaksanakan oleh siswa baik 

secara berkelompok maupun individu (Trianto, 

2007). IPA merupakan kumpulan teori yang tersusun 

secara sistematis, penerapannya terbatas pada 

gejala-gejala alam, berkembang melalui metode 

ilmiah, dan menuntut sikap ilmiah (Trianto, 2010). 

Keterpaduan dalam pembelajaran IPA 

menghubungkan antar bidang kajian, yang terdiri 

dari biologi, fisika, dan kimia menjadi satu kesatuan 

dan tidak berdiri sendiri (Asfiah dkk, 2013). Salah 

satu model keterpaduan yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu adalah 

model keterpaduan tipe connected. Model 

keterpaduan tipe connected merupakan model 

integrasi pada masing-masing bidang studi (Fogarty, 

1991). Model keterpaduan ini dapat digunakan untuk 

memadukan beberapa bidang kajian dalam IPA 

seperti biologi, fisika, dan kimia menjadi satu 

kesatuan, dengan bidang kajian biologi yang 

menjadi pokok bahasan utamanya.  

Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 

menjelaskan bahwa pembelajaran IPA di sekolah 

yang menerapkan Kurikulum 2013 harus mampu 

melaksanakan pembelajaran IPA secara terpadu 

dengan maksimal. Namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPA terpadu 

yang dilaksanakan masih belum maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu 

guru IPA SMP yang pernah menerapkan Kurikulum 

2013 di Kabupaten Pasuruan, didapatkan informasi 

bahwa selama penerapan Kurikulum 2013, bahan 

ajar yang digunakan untuk pembelajaran masih 

menggunakan bahan ajar yang terpisah antar bidang 

kajiannya, yakni Lembar Kerja Siswa (LKS) Fisika 

dan LKS Biologi. Hasil observasi secara langsung 

pada salah satu SMP di Kabupaten Malang yang 

pernah menerapkan Kurikulum 2013 juga 

menunjukkan bahwa SMP tersebut masih 

menggunakan bahan ajar yang terpisah antar bidang 

kajiannya, yakni LKS Fisika dan LKS Biologi. Hal 

ini dapat menyebabkan pembelajaran IPA Terpadu 

menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh solusi yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan pembelajaran IPA terpadu yang 

maksimal di SMP yang menerapkan Kurikulum 

2013. Solusi tersebut yakni melalui penggunaan 

modul sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. 

Modul adalah salah satu jenis bahan ajar yang di 

dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar 

yang tersusun secara utuh dan sistematis sehingga 

dapat membantu siswa untuk menguasai tujuan 

belajar yang spesifik (Daryanto, 2013). 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 menjelaskan 

bahwa pengalaman belajar tersusun dari lima 

kegiatan, yakni (1) mengamati; (2) menanya; (3) 

mengumpulkan data; (4) mengasosiasi; dan (5) 

mengkomunikasikan. 

Modul IPA terpadu pernah dikembangkan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil penelitian 

dan pengembangan modul IPA terpadu yang telah 

dilaksanakan oleh Wardani, dkk (2013), Trian, dkk 

(2013), Muzari (2015), dan Novitasari (2015) 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan modul 

IPA terpadu sangat efektif, sebab dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan mencapai nilai 

kriteria kelulusan minimal (KKM). Dari beberapa 

modul IPA terpadu yang sudah pernah 

dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, belum 

dikembangkan modul IPA terpadu yang membahas 

tentang materi sistem sirkulasi darah manusia. 

Berdasarkan hasil analisis buku ajar siswa 

kelas VIII Kurikulum 2013, materi sistem sirkulasi 

darah manusia masih kurang menjelaskan 

mekanisme sirkulasi darah di dalam tubuh secara 

detail. Selain itu, buku ajar tersebut kurang 

menekankan pada kegiatan 5M yang digunakan 

sebagai pengalaman belajar untuk siswa sehingga 
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siswa tidak dituntun untuk menemukan konsepnya 

sendiri sebelum membaca materi yang 

bersangkutan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan 

pembelajaran IPA terpadu di sekolah menjadi 

kurang maksimal. 

Berdasarkan seluruh uraian yang telah 

dikemukakan, maka diperlukan adanya modul yang 

membahas tentang sistem sirkulasi darah manusia 

untuk siswa SMP yang disusun secara terpadu. 

Modul yang digunakan harus sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yang diterapkan. Dengan demikian, 

diperlukan adanya suatu penelitian dan 

pengembangan modul IPA terpadu pada materi 

sistem sirkulasi darah manusia untuk siswa SMP 

kelas VIII. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan modul IPA terpadu materi sistem 

sirkulasi darah manusia untuk siswa SMP kelas VIII 

yang layak digunakan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan modul IPA terpadu materi 

sistem sirkulasi darah manusia untuk siswa SMP 

kelas VIII menggunakan modifikasi model yang 

terdiri atas 3 dari 4 tahap pengembangan yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan, dkk (1974). Tahap-

tahap pengembangan bahan ajar terdiri dari (1) 

define (pendefinisian), meliputi kegiatan analisis 

situasi awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis 

konsep, dan perumusan spesifikasi tujuan; (2) design 

(perancangan), meliputi perancangan modul dan 

draft awal modul; dan (3) develop (pengembangan), 

meliputi pengumpulan pustaka, penulisan modul, 

validasi modul, revisi, dan uji keterbacaan modul. 

Pengujian produk modul IPA terpadu yang 

dikembangkan dilakukan melalui dua tahap, yakni 

uji ahli dan uji keterbacaan. Subjek uji ahli dalam 

penelitian ini adalah seorang dosen program studi 

Pendidikan IPA dan seorang guru IPA SMP. Subjek 

uji keterbacaan modul adalah siswa SMP kelas VIII 

yang sudah melaksanakan pembelajaran pada materi 

sistem sirkulasi darah manusia. Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket 

validasi dan angket uji keterbacaan. Data yang 

diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif berupa penilaian menggunakan 

skala Likert dengan skor 1,2,3,4 untuk mendapatkan 

data hasil validasi kesesuaian materi dengan 

kompetensi oleh ahli materi, validasi modul siswa 

dan modul guru oleh ahli media, dan uji keterbacaan 

oleh siswa,  dan pernyataan Ya/Tidak dengan skor 1 

atau 0 untuk mendapatkan data hasil validasi modul 

tentang kesesuaian konsep. Data kualitatif berupa 

saran dan komentar dari validator dan siswa 

sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk melakukan perbaikan produk pengembangan 

modul IPA terpadu. Teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan teknik analisis nilai rata-rata, yakni 

dengan rumus sebagai berikut. 

P =  
∑𝑥

∑𝑥𝑖
 𝑥 100% 

Keterangan: 

P = persentase 

∑x = jumlah jawaban responden dalam 1 item 

∑xi = jumlah nilai ideal item 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk pengembangan modul IPA terpadu 

materi sistem sirkulasi darah manusia terdiri dari 

modul siswa dan petunjuk guru. Modul siswa 

tersusun atas beberapa komponen, yakni 1) halaman 

sampul (cover); 2) kata pengantar; 3) daftar isi; 4) 

pendahuluan; 5) petunjuk penggunaan modul; 6) 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

tujuan pembelajaran; 7) kegiatan belajar siswa; 8) 

lembar soal evaluasi (uji kompetensi); 9) uraian 

materi; 10) daftar pustaka; dan 11) kunci jawaban. 

Sedangkan petunjuk guru terdiri atas beberapa 

komponen, yakni 1) halaman sampul (cover); 2) kata 

pengantar; 3) daftar isi; 4) pendahuluan; 5) petunjuk 

penggunaan; 6) kompetensi yang terdiri dari 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

kompetensi, dan tujuan pembelajaran; 7) pedoman 

penilaian; dan 8) kunci jawaban dari kegiatan belajar 

siswa dan uji kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Halaman Sampul Modul Siswa dan 

Petunjuk Guru 

 

Berdasarkan hasil penilaian dosen ahli 

materi terhadap kesesuaian konsep dan kesesuaian 

materi dengan kompetensinya, modul dinyatakan 

layak digunakan sebab tidak terdapat kesalahan 

konsep di dalamnya. Persentase kelayakan dari 

kesesuaian konsep dan kelayakan dari kesesuaian 

materi dengan kompetensinya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Ringkasan Data Hasil Validasi Modul 

oleh Ahli Materi 

No Konsep 

Rata-

rata 

(%) 

Kriteria 

Kesesuaian Konsep 

1 
Komponen penyusun sistem 

sirkulasi darah manusia 
100 Layak 

2 
Jantung sebagai pusat sistem 

sirkulasi darah manusia 
100 Layak 

3 
Tekanan darah dan zat cair 

lainnya 
100 Layak 

4 
Mekanisme sirkulasi darah 

manusia 
100 Layak 

5 

Keterkaitan antara sistem 

sirkulasi darah dengan 

peristiwa fisika dan kimia 

100 Layak 

6 
Gangguan sistem sirkulasi 

darah manusia 
100 Layak 

Rata-rata 100 Layak 

Lanjutan Tabel 1 

No Konsep 
Rata-rata 

(%) 
Kriteria 

Kesesuaian Materi dengan Kompetensi 
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1 

Tujuan dan indikator 

kompetensi dinyatakan 

dengan jelas 

100 Layak 

2 

Kesesuaian indikator 

kompetensi dengan 

kompetensi inti dan 

kompetensi dasar 

100 Layak 

3 

Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan 

indikator kompetensi 

100 Layak 

4 

Kesesuaian kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran 

100 Layak 

5 

Kesesuaian kegiatan 

pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran 

100 Layak 

6 

Kesesuaian keterpaduan 

antar bidang kajian dalam 

materi sistem sirkulasi darah 

manusia pada KD 3.8 

100 Layak 

7 

Keluasan dan kedalaman isi 

materi yang disajikan sesuai 

dengan indikator 

kompetensi 

87,5 Layak 

8 
Kejelasan materi yang 

disajikan 
87,5 Layak 

9 
Ketepatan judul sub bab 

dengan isi materi 
100 Layak 

10 
Kebenaran teori dan konsep 

yang disajikan 
100 Layak 

11 
Kesesuaian gambar dengan 

isi materi 
100 Layak 

12 

Pengorganisasian materi 

menggambarkan satuan 

materi yang utuh dan saling 

terkait satu sama lain 

(terpadu) 

87,5 Layak 

13 
Materi yang disajikan 

tersusun secara sistematis 
100 Layak 

14 

Tugas yang diberikan sesuai 

dengan cakupan materi yang 

disajikan 

100 Layak 

15 

Soal evaluasi sesuai dengan 

cakupan materi yang 

disajikan 

87,5 Layak 

16 

Tingkat kesulitan soal sesuai 

dengan kemampuan siswa 

SMP kelas VIII 

87,5 Layak 

Rata-rata 96,87 Layak 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa 

kesesuaian konsep mendapatkan skor total sebesar 

100% dengan kriteria layak. Hal ini menjelaskan 

bahwa konsep yang terdapat di dalam modul sudah 

sesuai dan tidak ada kesalahan. Sedangkan untuk 

kesesuaian materi dengan kompetensinya, 

mendapatkan skor total sebesar 96,87% dengan 

kriteria layak. Hal ini menjelaskan bahwa materi di 

dalam modul sudah sesuai dengan kompetensi yang 

ditentukan sehingga modul layak untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

Selain kesesuaian konsep dan kesesuaian 

materi dengan kompetensinya, modul juga diuji 

kelayakannya oleh ahli media. Modul yang diuji 

kelayakannya terdiri dari modul siswa dan petunjuk 

guru. Persentase hasil uji kelayakan modul siswa dan 

persentase hasil uji kelayakan petunjuk guru dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2  Ringkasan Data Hasil Validasi Modul 

Siswa dan Petunjuk Guru oleh Ahli 

Media 

No Aspek yang Dinilai 
Rata-rata 

(%) 
Kriteria 

Modul Siswa 
1 Cover 100 Layak 

2 Kata Pengantar 100 Layak 

3 Daftar Isi 100 Layak 

4 Pendahuluan 100 Layak 

5 Petunjuk Penggunaan Modul 100 Layak 

6 Kompetensi  100 Layak 

7 Tujuan Pembelajaran 100 Layak 

8 Uraian materi 93,75 Layak 

9 Kegiatan Belajar Siswa 100 Layak 

10 Gambar 100 Layak 

11 Uji Kompetensi 100 Layak 

12 Daftar Pustaka 100 Layak 

13 Kunci Jawaban 100 Layak 

Rata-rata 99,06 Layak 

Petunjuk Guru 
1 Cover 100 Layak 

2 Kata Pengantar 87,5 Layak 

3 Daftar Isi 100 Layak 

4 Pendahuluan 100 Layak 

5 Pedoman Penilaian 87,5 Layak 

6 Petunjuk Penggunaan Modul 100 Layak 

7 Kompetensi  100 Layak 

8 Tujuan Pembelajaran 95,31 Layak 

9 Kegiatan Belajar Siswa 100 Layak 

10 Gambar 100 Layak 

11 Uji Kompetensi 100 Layak 

12 Rujukan Gambar 93,75 Layak 

13 Kunci Jawaban 100 Layak 

Rata-rata 97,86 Layak 

 

Berdasarkan hasil uji kelayakan yang 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, 

didapatkan persentase kelayakan sebesar 99,06% 

untuk modul siswa, dan 97,86% untuk petunjuk 

guru. Hal ini menunjukkan bahwa modul siswa 

ataupun petunjuk guru mendapatkan kriteria layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Setelah 

melakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli 

materi dan ahli media, modul kemudian direvisi, dan 

hasilnya diuji kembali, yakni uji keterbacaan modul 

yang dilakukan oleh siswa SMP kelas VIII. 

Persentase hasil uji keterbacaan modul oleh siswa 

dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, uji 

keterbacaan modul oleh siswa mendapatkan 

persentase sebesar 87,7% dengan kriteria layak. 

Tabel 3  Ringkasan Data Hasil Uji Keterbacaan 

Modul oleh Siswa 

No Aspek yang Dinilai 
Rata-

rata (%) 

Kriteri

a 

1 
Desain cover dapat menarik 

perhatian siswa 
88,3 Layak 

2 
Identitas modul ini sudah jelas 

bagi siswa 
90,0 Layak 

3 

Daftar isi dapat membantu siswa 

dalam mencari letak komponen 

modul tertentu 

85,0 Layak 

4 

Bahasa yang digunakan dalam 

petunjuk penggunaan modul 

mudah dipahami siswa 

90,0 Layak 

5 

Petunjuk penggunaan modul 

dapat membantu siswa dalam 

menggunakan modul 

81,7 Layak 

6 

Kegiatan belajar dalam modul 

membantu siswa menemukan 

konsep materi IPA terpadu pada 

90,0 Layak 
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materi sistem sirkulasi darah 

manusia 

7 
Kegiatan belajar dalam modul 

mudah dipahami dengan baik 
86,7 Layak 

8 
Materi dalam modul ini dapat 

dipahami siswa dengan baik 
91,7 Layak 

9 

Bahasa yang digunakan dalam 

penyampaian materi dalam modul 

ini dapat dipahami siswa dengan 

baik 

91,7 Layak 

10 

Gambar yang terdapat dalam 

kegiatan belajar modul ini jelas 

dan menarik bagi siswa 

91,7 Layak 

11 

Gambar yang terdapat dalam 

materi modul ini jelas dan 

menarik bagi siswa 

91,7 Layak 

12 
Tabel yang terdapat dalam modul 

sudah jelas 
88,3 Layak 

13 

Petunjuk pengerjaan soal pada 

lembar soal (uji kompetensi) 

mudah dipahami siswa 

81,7 Layak 

14 

Pertanyaan pada lembar soal (uji 

kompetensi) menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami 

siswa 

91,7 Layak 

15 

Daftar pustaka dapat membantu 

siswa memperoleh informasi 

tentang buku/sumber belajar lain 

untuk memperluas wawasan 

tentang materi sistem sirkulasi 

darah manusia 

83,3 Layak 

16 

Modul yang dipelajari siswa 

dapat menimbulkan motivasi 

dalam mempelajarinya 

80,0 Layak 

Rata-rata 87,7 Layak 

 

Selain data kuantitatif, data kualitatif 

berupa komentar dan saran yang didapatkan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

perbaikan produk pengembangan modul IPA 

terpadu. Data komentar dan saran yang didapatkan 

oleh ahli materi, ahli media, dan siswa dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4  Komentar dan Saran oleh Ahli Materi, 

Ahli Media, dan Siswa 

Komentar dan Saran 

Komentar dan Saran oleh Ahli Materi dan Ahli Media 

- Beberapa penulisan perlu diperhatikan tata cara 

penulisannya dan ejaan yang benar sesuai dengan EYD 

- Materi yang disampaikan di dalam modul sudah sesuai  

- Sebelum menguraikan materi, penulis perlu merangsang 

konflik kognitif pada benak siswa agar materi tidak 

terkesan terlalu informatif  

- Kedalaman materi yang disajikan sebaiknya lebih 

mendalam, sehingga pengetahuan siswa akan lebih 

banyak 

- Perlu mengecek penulisan beberapa istilah, disesuaikan 

dengan KBBI, dan menuliskan istilah tersebut secara 

konsisten 

- Percobaan hukum pascal sebaiknya disesuaikan dengan 

konten dari hukum pascal tersebut. 

- Munculkan pedoman/cara penilaian pembelajaran 

dengan jelas sesuai dengan proses pembelajarannya 

- Cover sudah baik 

- Perlu memperhatikan hubungan antar kalimat/paragraf 

pada kata pengantar 

- Daftar isi sudah sesuai 

- Pendahuluan sudah baik  

- Ada soal pada uji kompetensi yang kurang logis, 

sebaiknya diperbaiki dan diganti dengan soal yang logis 

- Petunjuk penggunaan modul sudah bagus 

- Kompetensi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan belajar 

siswa sudah sesuai 

- Uraian materi sudah baik, namun perlu 

menyederhanakan penulisan dan penggunaan bahasa 

yang tepat serta perlu diperhatikan lay out nya. 

- Gambar yang digunakan lebih baik disesuaikan dengan 

siswa SMP 

- Daftar pustaka dan rujukan gambar sebaiknya 

memperhatikan keajegan penulisan 

- Kunci jawaban sudah sesuai 

Komentar dan Saran oleh Siswa 

- Usahakan lebih banyak kreasi gambar agar siswa tidak 

terlalu jenuh 

- Pada halaman 57, gambar yang digunakan sudah jelas dan 

menunjukkan bahwa ada dua orang yang sedang berenang 

mengapung di atas air 

- Pada halaman 28, gambar yang digunakan masih gelap 

dan kurang jelas, sebaiknya diganti dengan gambar yang 

lebih terang dan jelas 

- Bahasa yang digunakan mudah untuk dimengerti 

- Modul dapat memotivasi generasi muda untuk belajar 

- Gambar sudah sangat menarik perhatian siswa 

Komentar dan saran yang sudah diberikan, 

kemudian digunakan oleh peneliti untuk 

memperbaiki modul agar menjadi lebih sempurna.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Produk akhir dari penelitian dan pengem-

bangan yang telah dilaksanakan oleh peneliti adalah 

berupa modul IPA terpadu materi sistem sirkulasi 

darah manusia untuk siswa SMP kelas VIII yang 

layak digunakan. Modul IPA terpadu yang dikem-

bangkan terdiri dari modul siswa dan petunjuk guru, 

dilengkapi dengan Silabus dan RPP untuk memak-

simalkan pembelajaran IPA secara terpadu. Uji kela-

yakan modul oleh ahli materi tentang kesesuaian 

konsep mendapatkan persentase sebesar 100% 

dengan kriteria layak dan tidak terdapat kesalahan 

konsep di dalamnya. Uji kelayakan modul oleh ahli 

materi tentang kesesuaian materi dengan kompe-

tensinya mendapatkan persentase sebesar 96,87% 

dengan kriteria layak. Uji kelayakan modul oleh ahli 

media pada modul siswa dan petunjuk guru berturut-

turut mendapatkan persentase sebesar 99,06% dan 

97,86% dengan kriteria layak untuk keduanya. Uji 

keterbacaan modul oleh siswa SMP kelas VIII 

mendapatkan persentase sebesar 87,7% dengan 

kriteria layak. Hal ini menunjukkan bahwa modul 

IPA terpadu yang dikembangkan sudah layak untuk 

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah. 

Saran 

Produk modul IPA terpadu ini masih baru 

dikembangkan dan dilakukan uji keterbacaan 

dengan jumlah siswa yang sedikit, sehingga 

disarankan pada peneliti lain untuk menguji modul 

di lapangan yang lebih luas dan dengan jumlah siswa 

yang lebih banyak agar dapat diketahui peningkatan 

hasil belajar siswa SMP kelas VIII pada materi 

sistem sirkulasi darah manusia. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran berbantuan komputer 

untuk memvisualisasi konsep mikroskopis pada materi sistem peredaran darah dan pernapasan 

manusia yang layak digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

dilakukan dengan menggunakan model pengembangan 4-D Thiagarajan. Namun, penelitian 

ini dilakukan hanya sampai pada tahap Develop. Data penelitian yang digunakan berupa data 

kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa angket 

validasi dan angket uji keterbacaan.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan teknik penghitungan rata-rata. Hasil validasi media dan validasi materi 

diperoleh persentase kelayakan media sebesar 93,61% dan persentase kelayakan materi 

sebesar 93,18% dengan persentase kebenaran konsep sebesar 100%, sedangkan hasil uji 

keterbacaan menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat diterima oleh siswa.  Berdasarkan 

hasil validasi dan uji keterbacaan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang 

dikembangkan layak untuk digunakan di dalam pembelajaran. 

 

Kata Kunci : media pembelajaran, konsep mikroskopis, sistem peredaran darah dan 

pernapasan manusia 

 

PENDAHULUAN  

IPA merupakan kumpulan teori yang 

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah serta menuntut sikap ilmiah (Trianto, 

2013:136-137). Berdasarkan hakikat IPA tersebut, 

kurikulum 2013 menghendaki pelaksanaan 

pembelajaran IPA mendorong siswa untuk mencari 

tahu sendiri pengetahuan yakni dengan menerapkan 

pendekatan saintifik yang meliputi kegiatan belajar 

5M (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasi-

kan). Kegiatan pembelajaran 5M mendorong siswa 

untuk memecahkan masalah serta menemukan 

sesuatu untuk dirinya. Proses pemecahan masalah 

dan penemuan tersebut perlu ditempuh siswa agar 

siswa dapat memahami dan menerapkan konsep 

dengan baik (Slavin, 1994 dalam Trianto, 2013:74). 

Konsep IPA yang bersifat abstrak terdapat 

pada materi sistem peredaran darah dan pernapasan 

manusia yang terdapat pada KD 3.8 kelas VIII. 

Materi yang merupakan bagian dari materi human 

biology yang diujikan pada Programme for 

International Student Assessment (PISA) ini 

mengandung konsep-konsep mikroskopis antara lain 

mekanisme peredaran darah manusia, mekanisme 

pernapasan manusia serta keterkaitan sistem 

peredaran darah dan sistem pernapasan manusia. 

Konsep-konsep berupa proses tersebut sulit untuk 

dijelaskan menggunakan media tradisional seperti 

slide (Hwang dkk, 2012). Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan terhadap guru IPA diketahui bahwa 

konsep tersebut sulit untuk dipahami oleh siswa 

sehingga membutuhkan bantuan media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan penyampai 

pesan dari beberapa sumber ke penerima pesan 

(Trianto, 2013:113). Media pembelajaran dapat 

bermanfaat untuk memberikan makna yang jelas 

bagi siswa. Banyak ragam media yang dapat 

digunakan di dalam pembelajaran, di antara adalah 

gambar, foto, grafik, dan komputer. Komputer 

merupakan suatu alat yang menyediakan 

kesempatan yang luar biasa bagi proses belajar 

mengajar (Akçay dkk, 2006). Menggunakannya 

untuk mengajar, mengatur, menampilkan dan 

berkomunikasi membuat komputer unik bila 

dibandingkan dengan alat pembelajaran lainnya. 

Pemanfaatan komputer di dalam pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. 

Kebutuhan belajar siswa untuk materi sistem 

peredaran darah dan pernapasan manusia adalah 

media pembelajaran berbantuan komputer yang 

memvisualisasikan proses pada sistem peredaran 

darah dan pernapasan manusia dalam bentuk 

animasi. Animasi merupakan suatu seni untuk 

memanipulasi gambar menjadi seolah-olah hidup 

dan bergerak (Puspitosari, 2011:2). Animasi mampu 

menyampaikan suatu konsep yang kompleks 

menjadi menarik secara visual dan dinamik 

(Purnomo & Andreas, 2013:7). 

Media pembelajaran berbantuan komputer 

telah banyak dikembangkan untuk mata pelajaran 

IPA dan terbukti dapat membantu proses 

pembelajaran. Media pembelajaran berbantuan 

komputer dapat membantu siswa memahami konsep 

IPA (Fitriani dkk, 2013),  dapat meningkat-kan hasil 

belajar siswa (Risma dkk, 2013) dan memberikan 

pengaruh positif terhadap efektivitas pembelajaran 

(Syahri dkk, 2014). Beberapa media pembelajaran 
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juga telah dikembangkan untuk materi sistem 

peredaran darah dan pernapasan manusia, tapi belum 

menunjukkan visualisasi proses peredaran darah dan 

pernapasan manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dan pengembang-

an media pembelajaran  berbantuan komputer untuk 

memvisualisasikan konsep mikroskopis pada materi  

sistem peredaran darah dan pernapasan manusia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model 

pengembangan 4-D Thiagarajan dkk (1974) yang 

terdiri dari 4 tahap yaitu pendefinisian (define), 

perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

pendiseminasian (disseminate). Namun, pada 

penelitian dan pengembangan ini diadopsi hanya 3-

D pertama, yaitu Define, Design, dan Develop. 

Tahap define dilakukan untuk mendefinisikan 

kebutuhan untuk melakukan pengembangan media 

pembelajaran, meliputi langkah-langkah analisis 

pendahuluan, analisis siswa, analisis tugas, analisis 

konsep, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Tahap 

design dilakukan untuk menyiapkan prototipe media 

pembelajaran, meliputi langkah-langkah pemilihan 

media, pemilihan format, pembuatan rancangan 

awal media, penilaian dosen pembimbing, dan revisi 

I. Tahap develop dilakukan untuk menyempurnakan 

media pembelajaran sehingga layak untuk 

digunakan, meliputi langkah-langkah validasi, revisi 

II, dan uji keterbacaan. 

Desain uji coba penelitian ini meliputi 

kegiatan validasi dan uji keterbacaan.Validasi 

dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Validasi 

oleh ahli media dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan produk dari aspek tampilan dan cara 

penyajian, sedangkan validasi oleh ahli materi 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dari 

aspek konten materi. Uji coba keterbacaan dilakukan 

pada siswa SMP kelas VIII yang telah mendapatkan 

materi sistem peredaran darah dan sistem 

pernapasan manusia. 

Data yang diperoleh dari validasi dan uji 

keterbacaan media berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan 

skor dari validator, sedangkan data kualitatif 

diperoleh berdasarkan jawaban pertanyaan dari 

siswa, serta komentar dan saran yang disampaikan 

oleh validator dan siswa. Data dikumpulkan 

menggunakan instrumen berupa angket, meliputi 

angket validasi media, angket validasi materi, dan 

angket siswa. Angket validasi media dan validasi 

materi menggunakan skala Likert yang meliputi 4 

kategori dan skala Guttman, sedangkan angket siswa 

menggunakan sejumlah pertanyaan  terbuka. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif untuk data kualitatif dan teknik 

penghitungan rata-rata untuk data kuantitatif. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat 

kelayakan media pembelajaran dengan acuan 

persentase kelayakan media pembelajaran Riduwan 

(2004:89) yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria Kelayakan Media 

Pembelajaran  
No Persentase (%) Kriteria Kelayakan 

1 81 – 100 Sangat Layak 

2 61 – 80 Layak 

3 41 – 60 Cukup Layak 

4 21 – 40 Kurang Layak 

5 0 – 20 Tidak Layak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Produk Pengembangan 

Produk yang dihasilkan merupakan media 

pembelajaran berbantuan komputer yang dapat 

memfasilitasi siswa kelas VIII untuk memahami 

materi sistem peredaran darah dan sistem 

pernapasan manusia. Media ini dapat digunakan oleh 

guru di dalam pembelajaran maupun oleh siswa 

ketika belajar mandiri. Media ini terdiri atas cover, 

petunjuk penggunaan, home, kompetensi, materi, 

soal latihan, dan profil pengembang. Materi pada 

media ini disajikan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik yang disertai dengan gambar 

dan animasi. Gambar dan animasi yang disajikan 

dapat mempermudah siswa memahami konsep. 

Gambar 1 merupakan beberapa tampilan dari media 

yang telah dikembangkan. 

 

 
Tampilan cover 

 
Tampilan petunjuk 

penggunaan 

 
Tampilan home 

 
Tampilan kompetensi 

 
Tampilan materi sistem 

peredaran darah 

 
Tampilan materi 

sistem pernapasan 

manusia 

 
Tampilan soal latihan 

 
Tampilan profil 

pengembang 

Gambar 1. Tampilan Produk Media  

       Pembelajaran Hasil Validasi 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

342 

Validasi media dilakukan oleh 3 orang 

validator yang bertindak sebagai ahli media dan ahli 

materi. Validator I dan II merupakan seorang dosen 

Program Studi IPA FMIPA UM, dan validator III 

merupakan seorang guru IPA SMPN 1 

Malang.Validator I dan III bertindak sebagai ahli 

media, sedangkan validator II dan III bertindak 

sebagai ahli materi.Hasil analisis data kuantitatif 

validasi ahli media disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Data Kuantitatif Validasi  

 Ahli Media 

No Aspek Penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

1 Desain 95,83% 

2 Penyajian Materi  90,00% 

3 Fasilitas 95,00% 

Persentase Rerata Kelayakan Media 93,61% 

  

 Validasi oleh ahli media dilakukan terhadap 

3 aspek yaitu desain, penyajian materi, dan fasilitas. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 

aspek desain, penyajian materi, dan fasilitas, media 

pembelajaran ini memperoleh persentase penilaian 

sebesar 95,83%, 90,00%, dan 95,00%. Kelayakan 

media secara umum memperoleh persentase sebesar 

93,61%, sehingga media pembelajaran ini dikatakan 

sangat layak untuk digunakan.  

 Selain data kuantitatif, dari kegiatan validasi 

media juga diperoleh data kualitatif berupa komentar 

dan saran validator yang dijadikan sebagai bahan 

untuk melakukan revisi produk. Komentar dan saran 

dari masing-masing validator ditunjukkan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Data Kualitatif  Hasil Validasi Media 
Validator Komentar Saran 

I - 
 Sertakan 

sumber gambar 

III - - 

 Validasi materi dilakukan terhadap 

kelayakan materi dan kebenaran konsep. Hasil 

validasi kelayakan materi dan kebenaran konsep 

disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Tabel 4. Hasil Validasi Kelayakan Materi 

No Aspek Penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

1 

Petunjuk penggunaan, 

kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran 

93,75% 

2 Materi 93% 

Persentase Kelayakan Materi 93,18% 

 

 

 

Tabel 5. Hasil Validasi Kebenaran Konsep 

No Aspek Penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

1 
Sistem Peredaran Darah 

Manusia 
 

 
a. Komponen-komponen darah 

beserta karakteristiknya 
100% 

 
b. Organ-organ peredaran darah 

manusia 
100% 

 
c. Mekanisme peredaran darah 

manusia 
100% 

 
d. Gangguan pada sistem 

peredaran darah manusia 
100% 

2 Sistem Pernapasan Manusia  

 
a. Organ-organ pernapasan 

manusia 
100% 

 
b. Mekanisme pernapasan 

manusia 
100% 

 
c. Gangguan pada sistem 

pernapasan manusia 
100% 

3 

Keterkaitan sistem peredaran 

darah dengan sistem pernapasan 

pada manusia 

100% 

Persentase Kebenaran Konsep 100% 

  

 Hasil validasi kelayakan materi diperoleh 

persentase kelayakan sebesar 93,18%. Selain itu, 

hasil validasi kebenaran konsep diperoleh persentase 

kebenaran konsep sebesar 100% atau dengan kata 

lain seluruh konsep yang terdapat di dalam media 

pembelajaran telah tepat. Berdasarkan hasil validasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yang dikembangkan sangat layak 

untuk digunakan di dalam pembelajaran dari segi 

materi. 

 Selain data kuantitatif, dari kegiatan validasi 

materi juga diperoleh data kualitatif berupa 

komentar dan saran validator yang dijadikan sebagai 

bahan untuk melakukan revisi produk. Komentar 

dan saran dari validator ditunjukkan pada Tabel 6 

dan Tabel 7. 

Tabel 6. Data Kualitatif  Hasil Validasi  

 Kelayakan Materi 
Validator Komentar Saran 

II 

 Kalimat yang 

digunakan 

sederhana dan 

sangat 

komunikatif 

sehingga 

mudah 

dipahami 

 Materi dapat 

diperluas dan 

diperdalam dengan 

menambahkan topik 

tentang”transportasi 

pada tumbuhan dan 

mekanismenya” 

III - 

 Ada istilah yang 

mungkin siswa tidak 

paham, mohon untuk 

dijelaskan.  

 

Tabel 7. Data Kualitatif Hasil Validasi Kebenaran Konsep 
Validator Komentar Saran 

II 

 Konsep tentang komponen darah dan 
karakteristiknya sudah lengkap 

 Terdapat kesalahan penulisan kata. 

 Konsep tentang mekanisme peredaran darah 

manusia sudah bagus. 

 Ada slide yang berjalan mundur pada materi 

gangguan sistem pernapasan manusia. 

 Akan lebih menarik jika ditambahkan animasi tentang gerakan 
darah pada pembuluh darah (bukan hanya panah) pada satu slide 

yang mengkomparasi antara peredaran darah tertutup dan 

peredaran darah terbuka serta peredaran darah besar dan peredaran 

darah kecil 

 Penulisan angka pada gambar organ-organ pernapasan manusia 

mohon diperjelas dengan memberi warna yang kontras dengan 

background gambarnya. 

 Perlu diperjelas konsep mengenai istilah penyakit ketinggian dan 

konsep tentang “fluida” pada sistem peredaran darah dan sistem 

pernapasan manusia. 
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III - 

 Lebih baik kalimat “ketika proses inspirasi udara tidak hanya 

mengalir sampai paru-paru, tepatnya alveolus diubah menjadi 

“ketika proses inspirasi udara tidak hanya mengalir sampai di 

paru-paru, tepatnya di alveolus” 

Hasil Uji Keterbacaan 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh 15 orang siswa kelas VIII SMPN 1 Malang, diperoleh data 

kualitatif yang disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rekapitulasi Data Jawaban Siswa dari Uji Keterbacaan 
No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 

Apakah pemilihan background 

sudah sesuai dengan materi? 

Berikan alasannya! 

 Kurang sesuai, karena background bergambar air sedangkan materi di dalam  media 

tentang peredaran darah  dan pernapasan. 

 Sudah, karena variasi warna yang bagus, dan tidak mencolok sehingga tidak membuat 

bosan saat belajar. 

 Sudah, karena dapat memperjelas tulisan. 

2 

Apakah tampilan media menarik 

dan memotivasi Anda untuk 

belajar? Berikan alasannya! 

 Kurang menarik, karena animasinya kurang menarik. 

 Sedikit membosankan  

 Cukup, karena gambarnya jelas. 

 Ya, karena membuat ingin tahu dan mudah dimengerti. 

 Ya, karena setiap pembahasan terdapat latihan soal sehingga menarik untuk belajar. 

 Ya, karena ada gambar dan warna jadi menarik. 

3 

Apakah gambar/ilustrasi dan 

animasi menarik? Berikan 

alasannya! 

 Sangat menarik, karena bentuk dan gerakannya membuat tidak membosankan serta 
memudahkan untuk menghafal. 

 Ya, karena gambar/ilustrasi dan animasi sangat jelas, berwarna-warni dan dikemas secara 

baik sehingga membuat semangat belajar dan tidak membosankan. 

 Cukup menarik, karena animasi/gambarnya dapat bergerak dan dapat dimainkan. 

 Kurang menarik, karena gerakannya kurang lancar. 

4 

Apakah gambar/ilustrasi dan 

animasi yang digunakan 

membantu pemahaman Anda? 

Berikan alasannya! 

 Ya, karena jelas. 

 Ya, karena membuat saya lebih mudah memahami materi. 

 Ya, karena ada penjelasannya yang membuat saya menjadi tahu. 

 Ya, karena ada pertanyaan setelah gambar. 

 Ya, karena dapat bermain sambil belajar. 

 Ya, karena terdapat keterangan pada setiap gambar. 

 Ya, karena membuat saya tidak bosan. 

5 

Bagaimanakah menurut Anda 

kesesuaian ukuran, jenis dan 

warna huruf yang digunakan? 

 Tulisan terlalu banyak di dalam satu slide. 

 Warnanya kontras dan sangat sesuai dengan background. 

 Tulisan dapat jelas terbaca. 

 Ukuran huruf jelas, warna huruf menarik dan penilihan jenis huruf baik. 

6 

Apakah bahasa yang digunakan 

untuk menjelaskan materi mudah 
dipahami? Berikan alasannya! 

 Agak sulit dipahami 

 Bahasa yang digunakan cukup jelas dan cukup mudah dipahami. 

 Ya, karena bahasanya komunikatif. 

 Ya, karena dijelaskan secara detail. 

 Ya, karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 Ya, karena singkat, padat dan jelas (efektif). 

7 

Apakah penyusunan tombol dapat 

mempermudah penggunaan 

media ini? Berikan alasannya! 

 Tidak, karena ada beberapa tombol yang jaraknya jauh. 

 Ya, karena mempermudah penggunaan media untuk memperjelas. 

 Ya, karena ada cara menggunakan. 

 Ya, karena memudahkan untuk menuju halaman selanjutnya atau tidak. 

 Ya, karena penyusunan tombol sangat menarik dan letaknya pas. 

8 

Apakah tampilan media 

pembelajaran ini terstruktur 

sehingga mempermudah anda 

mengenali sub-sub materi di 

dalamnya? Berikan alasannya! 

 Ya, karena sudah detail. 

 Ya, karena terdapat petunjuk penggunaan sehingga lebih mudah menggunakannya. 

 Cukup terstruktur karena tidak berbelit-belit. 

9 

Apakah secara keseluruhan materi 

yang disampaikan dalam media 

ini mudah untuk dipahami? Jika 

tidak, materi apa yang masih sulit 

dipahami? Berikan alasannya! 

 Ya, karena bantuan dari gambar dan animasi yang menarik. 

 Lumayan  

 Ya, karena bahasanya singkat, padat dan jelas. 

 Materi yang disampaikan lebih mudah dipahami daripada materi yang ada di buku. 

10 

Apakah media pembelajaran ini 

dapat membantu Anda memahami 

hubungan antara materi yang 

Anda pelajari dengan 

penerapannya di dalam 

kehidupan? Berikan alasannya! 

 Ya, seperti halaman “tahukah kalian” 

 Ya, karena ada contoh penerapannya. 

 Ya, karena unik dan menarik. 

 Cukup membantu dan dapat menerapkan di dalam kehidupan. 

 Ya, karena dengan materi yang dipelajari mudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data 

kuantitatif uji keterbacaan diketahui bahwa produk 

media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

diterima dengan baik. Sebagian besar siswa 

memberikan jawaban positif terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan dan merasa lebih 

mudah memahami konsep dengan menggunakan 

media ini. Data kualitatif berupa komentar dan saran 

yang diberikan oleh siswa menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memberikan komentar yang 

baik untuk media pembelajaran. Oleh karena itu,  

produk media pembelajaran ini layak untuk 

digunakan di dalam pembelajaran. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan media 

pembelajaran berbantuan komputer yang dapat 

memvisualisasikan konsep mikropkopis pada materi 

sistem peredaran darah dan pernapasan manusia. 

Visualisasi konsep mikroskopis pada media 

pembelajaran ini dapat memfasilitasi siswa kelas 

VIII untuk memahami materi sistem peredaran darah 

dan pernapasan manusia. Produk media 

pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru sebagai 

pendukung pembelajaran di kelas maupun oleh 

siswa sebagai bahan untuk belajar mandiri. Materi 

pada media ini disajikan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik yang disertai dengan gambar 

dan animasi untuk memudahkan siswa memahami 

konsep di dalamnya. 

Berdasarkan hasil analisis validasi yang telah 

dilakukan diperoleh hasil persentase kelayakan 

media sebesar 93,61% , persentase kelayakan materi 

sebesar 93,18 % dan persentase kebenaran konsep 

sebesar 100%. Berdasarkan uji keterbacaan yang 

telah dilakukan diperoleh respon yang baik dari 

siswa SMPN 1 Malang. Berdasarkan hasil validasi 

dan uji keterbacaan dapat disimpulkan bahwa 

produk media pembelajaran yang dikembangkan 

sudah memenuhi kriteria kelayakan yakni sangat 

layak untuk digunakan di dalam pembelajaran. 

Saran 

1. Produk media pembelajaran ini dapat digunakan 

sebagai media pendukung di dalam pembelajaran 

IPA maupun media pembelajaran mandiri materi 

sistem peredaran darah dan pernapasan manusia. 

Hal-hal yang dapat dilakukan agar pemanfaatan 

produk media pembelajaran ini lebih maksimal 

adalah dengan mempelajari keseluruhan materi 

dengan seksama dan runut, sehingga siswa 

memperoleh pemahaman yang lengkap terkait 

materi sistem peredaran darah dan pernapasan 

manusia. 

2. Bagi peneliti lain dapat melakukan uji 

keefektifan produk media pembelajaran pada 

skala yang lebih luas dalam kegiatan 

pembelajaran KD 3.8 kelas VIII untuk 

mengetahui tingkat keefektifan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Media 

pembelajaran yang telah dikembangkan 

diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti 

lain untuk mengembangkan media serupa 

dengan memperluas materi atau 

mengembangkan media serupa pada materi lain 

dengan memberikan efek suara yang lebih 

menarik dan soal latihan dalam jumlah yang 

lebih banyak. 
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Abstrak 

 

Bahan ajar berbasis multimedia adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas. Bahan ajar yang sudah dibuat oleh Guru 

umumnya berfokus pada tulisan dan gambar di atas kertas. Pada bahan ajar multimedia 

berbagai jenis media seperti tulisan, gambar, suara, dan animasi digunakan semuanya. Dengan 

mengadopsi berbagai media dalam bahan ajar, siswa dapat lebih mudah menyerap materi 

pelajaran yang disampaikan. Pelajaran Fisika adalah salah satu pelajaran yang sering kali 

dianggap sebagai pelajaran sulit oleh para pelajar SMA. Adanya bahan ajar berbasis 

multimedia untuk pelajaran fisika tentu sangat memudahkan bagi guru pengajar untuk 

menyampaikan materi dan bagi peserta didik untuk memahaminya. Berbagai rumus, bagan, 

sketsa, dan grafik fisika dapat dipresentasikan dengan lebih menarik. Hasil observasi kami 

menunjukkan bahwa fasilitas komputer yang menjadi perangkat utama sudah dimiliki oleh 

para Guru, tetapi sarana pendukungnya dan kemampuan untuk membuat atau memodifikasi 

bahan ajar berbasis multimedia masih belum tersedia. Metodologi yang digunakan dalam 

kegiatan ini yaitu dengan model pelatihan dan pendampingan terhadap 12 orang Guru Fisika 

SMA di Kabupaten Bangkalan. Proses pembuatannya dengan menggunakan aplikasi 

Macromedia Flash. Dia akhir kegiatan, para Guru dapat menghasilkan bahan ajar berbasis 

multimedia menggunakan Flash dari beberapa pokok bahasan fisika yang mereka ajarkan di 

kelas (sesuai kurikulum) dan siap pakai di kelas. 

 

Kata kunci: bahan ajar, multimedia, flash, pelatihan, pendampingan 

 

PENDAHULUAN  

Bahan ajar adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk membantu proses belajar-

mengajar. Buku pelajaran dan peralatan 

laboratorium adalah contoh bahan ajar. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai 

jenis dan ragam bahan ajar, salah satunya adalah 

bahan ajar yang menggunakan komputer sebagai 

medianya. Dibandingkan dengan bahan ajar yang 

menggunakan media lain, bahan ajar berbasis 

komputer memiliki banyak kelebihan (Association, 

N.S.B., 1995). Mampu menggabungkan berbagai 

macam media adalah salah satunya. Jika bahan ajar 

lain hanya mampu menggunakan media berbasis 

tulisan dan gambar, dengan menggunakan teknologi 

komputer, materi pembelajaran dapat menggunakan 

media suara, video, dan animasi juga. Dengan 

mengadopsi berbagai media dalam bahan ajar, siswa 

dapat lebih mudah menyerap materi pelajaran yang 

disampaikan (Wibawanto, 2011). 

Gambar 1. Model Belajar Multimedia 
 

Mengikuti asumsi (Mayer, 1989) , Gambar 1  

menunjukkan model  bagaimana manusia belajar 

dalam lingkungan pembelajaran multimedia. Model 

belajar ini mengasumsikan manusia memiliki dua 

kanal menuju memori kerja. Satu kanal berasal dari 

indera pendengaran dan kanal yang lain berasal dari 

indera penglihatan. Bahan ajar multimedia mungkin 

berisi gambar dan kata-kata (baik dalam bentuk 

tekstual maupun tuturan). Gambar dan narasi 

tekstual (printed word) masuk menuju sistem 

pemroses kognitif pembelajar melalui indera 

penglihatan, sedangkan narasi tuturan (spoken 

words) masuk melalui indera pendengaran. 

Pembelajar tidak menerima semua informasi yang 

disajikan melainkan memilih dan menyaring sesuai 

minat dan kepentingannya. Informasi-informasi 

yang terpilih lebih lanjut diproses dalam memori 

kerja pembelajar. Memori kerja ini memiliki 

keterbatasan dalam hal menyimpan dan 

memanipulasi informasi di setiap kanal. Dalam 

memori kerja ini, pembelajar secara mental 

mengorganisasikan gambar-gambar terpilih 

kedalam model piktorial dan beberapa tuturan ke 

dalam model verbal. Kedua jenis informasi ini 

dipadukan dengan informasi yang telah dimiliki 

pembelajar dari memori jangka panjang yang 

merupakan gudang penyimpanan pengetahuan 

pembelajaran (Mayer, 1989). 
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A. Analisa Situasi 

Pelajaran Fisika adalah salah satu 

pelajaran yang sering kali dianggap sebagai 

pelajaran sulit oleh para pelajar SMA. Adanya 

bahan ajar berbasis multimedia untuk pelajaran 

fisika tentu sangat memudahkan bagi guru pengajar 

untuk menyampaikan materi dan bagi peserta didik 

untuk memahaminya. Berbagai rumus, bagan, 

sketsa, dan grafik fisika dapat dipresentasikan 

dengan lebih menarik.  

Dari sisi persiapan, para guru pengajar 

harus memiliki satu set keterampilan dalam mem-

buat dan menggunakan bahan ajar berbasis multi-

media. Keterampilan untuk membuat tentu lebih 

sukar untuk dikuasai daripada keterampilan untuk 

menggunakan. Hal ini adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan sedikitnya jumlah pengajar yang 

mampu membuat dan memodifikasi sendiri bahan 

ajar berbasis multimedia untuk kelasnya. 

Perubahan kurikulum adalah salah satu 

persoalan tersendiri. Ketika materi pembelajaran 

berubah, berubah pula bahan ajar yang digunakan. 

Jika seandainya sekarang telah tersedia bahan ajar 

berbasis multimedia, belum tentu dalam beberapa 

tahun kedepan bahan ajar tersebut masih dapat 

dipergunakan. Sehingga, yang lebih penting disini 

bukanlah ada tidaknya bahan ajar, yang lebih 

penting adalah ada tidaknya kemampuan membuat 

dan memodifikasi bahan ajar. Kemampuan ini 

menjamin para pengajar untuk dapat terus 

menyesuaikan bahan ajarnya dengan tuntutan materi 

di kurikulum yang baru. 

Setelah melakukan observasi di 3 sekolah 

mitra SMA Kabupaten Bangkalan (SMA Negeri 1 

Bangkalan, SMA Negeri 2 Bangkalan, dan SMA 

Negeri 4 Bangkalan), di salah satu mitra didapati 

bahwa bahan ajar berbasis multimedia pernah 

digunakan oleh sebagian pengajar. Hanya saja, 

ketika materi pelajaran berubah, bahan ajar yang 

sudah ada tersebut tidak sesuai lagi untuk dipakai. 

Ketiadaan kemampuan untuk memodifikasi inilah 

yang membuat bahan ajar yang pernah ada jadi 

tidak digunakan lagi. Pada mitra yang lain, belum 

ada penggunaan bahan ajar berbasis multimedia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi dan pengantar 

permasalahan mitra, dapat diungkapkan beberapa 

permasalahan yang dihadapi pihak mitra, 

diantaranya: 

a. Pentingnya keberadaan bahan ajar berbasis 

multimedia untuk mata pelajaran fisika. 

b. Kurangnya kemampuan guru pengajar mata 

pelajaran fisika pada pihak mitra untuk 

membuat dan memodifikasi bahan ajar 

berbasis multimedia. 

c. Tiap kali terjadi perubahan kurikulum, tiap 

kali pula muncul kemungkinan tidak 

terpakainya bahan ajar yang ada. 

Mitra sekolah berlokasi di wilayah Kabupaten 

Bangkalan. Kabupaten Bangkalan dipilih karena 

sekolah-sekolah mitra tersebut terletak satu wilayah 

dengan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan 

mengharapkan peningkatan teknologi di wilayah 

terdekat dulu dengan pelaksana. Sehingga 

Bangkalan tidak jauh tertinggal dengan kota-kota 

lainnya. Diharapkan dengan pemilihan lokasi ini 

mempengaruhi peningkatan potensi masyarakat 

Bangkalan sejalan dengan peningkatan prestasi 

dalam bidang teknologi komputerisasi 

 

C. Solusi yang Ditawarkan 

Dari rumusan permasalahan tersebut, dinilai sangat 

penting untuk memodifikasi bahan ajar dengan 

model multimedia. Untuk itu butuh adanya 

pelatihan bagi Guru Fisika agar mengenal dan 

memahami cara penggunaan Flash. Flash CS4 

merupakan salah satu software yang digunakan 

untuk pembuatan model animasi. Permasalahan 

yang muncul, kerap kali selesai pelatihan para 

peserta tidak langsung mengimplementasikannya 

dalam kondisi sebenarnya. Sehingga kami akan 

melakukan pendampingan kepada para peserta, 

sampai berhasil membuat bahan ajar dengan 

menggunakan Flash CS4 

 

D. Target dan Luaran 

Luaran kegiatan ini adalah berupa jasa 

dalam bentuk pelatihan dan pendampingan 

pembuatan bahan ajar berbasis multimedia 

menggunakan perangkat lunak Flash. Luaran lain 

adalah tersedianya modul pelatihan serta 

tersedianya bahan ajar sub mata pelajaran fisika 

yang siap pakai (dibuat oleh para guru Fisika yang 

mengikuti pelatihan). Spesifikasi luaran yang 

tampak pada kegiatan ini adalah: 

1. Guru yang ditugasi oleh mitra untuk 

mengikuti kegiatan ini memiliki pengetahuan 

dan keterampilan tambahan, khususnya di 

bidang pembuatan dan pemodifikasian bahan 

ajar berbasis multimedia. 

2. Keterampilan ini akan membuat guru lebih 

siap untuk menyambut pelaksanaan kurikulum 

2013 yang memiliki materi pelajaran yang 

berbeda dengan kurikulum sekarang. 

Kesiapan di sini adalah kesiapan dalam hal 

memiliki kemampuan untuk membuat bahan 

ajar berbasis multimedia. 

3. Jika kurikulum sekolah berganti secara 

periodik, dalam jangka panjang, keterampilan 

pembuatan bahan ajar ini akan sangat berguna 

karena para guru mampu terus meng-update 

bahan ajarnya.  

4. Tiap pengajar yang telah selesai mengikuti 

kegiatan ini akan mendapat sertifikat yang 

menyatakan bahwa mereka telah selesai 

mengikuti pelatihan pembuatan bahan ajar 

berbasis multimedia. 

Selain kemampuan, selesai kegiatan ini, para guru 

juga diharapkan telah memiliki bahan ajar berbasis 

multimedia yang siap pakai di kelasnya masing-

masing untuk sub materi tertentu. 
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METODE PENELITIAN 

Kegiatan ini berupa pelatihan pembuatan 

bahan ajar berbasis multimedia bagi guru pengampu 

mata pelajaran fisika. Dalam pelatihan peserta 

dikenalkan dengan teori multimedia dan teori Flash 

dengan bantuan Modul Ajar yang dibuat oleh 

Pemateri. Materi disampaikan dalam waktu 2 hari. 

Model pembinaan dilakukan setelah pelatihan dan 

prosesnya dilakukan di sekolah mitra. Kami selaku 

pelaksana datang ke sekolah mitra untuk membina 

peserta pelatihan dalam mempraktekkan membuat 

bahan ajar untuk sub materi tertentu. 

Merujuk pada artikel (Sujarwo, 2014), 

terdapat beberapa tahapan dalam pengembangan 

bahan pembelajaran interaktif. Penyusunan 

storyboard sangat penting dalam pembuatan media 

pembelajaran. Script atau storyboard adalah 

gambaran tampilan scene / freme bahan ajar 

multimedia interaktif yang akan dikembangkan 

pada layar komputer (Sujarwo, 2014). Dalam 

penelitian ini metodologi yang dilakukan sesuai 

Gambar 2. Tiap tahapan metodologi pada Gambar 

2, terdapat evaluasi untuk mengukur keberhasilan 

tiap tahapan. Evaluasi tahap pertama dilakukan 

sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan 

ini. Evaluasi pertama dikatakan sukses dan berhasil 

jika peserta yang mendaftar minimal 6 orang atau 

dari 2 mitra sekolah. Evaluasi tahap kedua 

dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan, yaitu 

peserta mampu mengerjakan latihan dalam tiap 

materi modul sesuai materi pelajaran Fisika. 

Evaluasi tahap 3 yang dilaporkan berupa form 

pendampingan untuk mengetahui peningkatan 

produktivitas kemampuan guru dalam hal 

pembuatan bahan ajar berbasis multimedia. 

Gambar 2. Alur Proses pengembangan 

 

Materi modul yang diberikan yaitu 

mengenai dasar-dasar Flash, mengaplikasikan 

teknik layout, memahami animasi, bagaimana 

menggunakan Motion Tweens untuk animasi, Shape 

Tween, dan Inverse Kinematics (Kerman, 2009). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberhasilan kegiatan dapat terukur 

dengan adanya model evaluasi di tiap-tiap tahapan 

metodologi. Kegiatan ini dapat dikatakan berhasil, 

karena semua indikator keberhasilan telah 

terpenuhi: 

(a) Evaluasi Tahap Pertama. Evaluasi ini 

dilakukan setelah sosialisasi pada tiga sekolah 

mitra. Indikator keberhasilan yang dijadikan 

acuan adalah adanya respon dari pihak yang 

diundang untuk mendaftar pelatihan tersebut 

kepada panitia pelaksana. Jumlah pendaftar 

sebanyak 6 orang (tiap sekolah mengirimkan 

dua orang). Kondisi riilnya, pendaftar 

mencapai lebih dari 6 orang. 

(b) Evaluasi Tahap Kedua. Evaluasi dilakukan 

setelah pelaksanaan pelatihan. Indikator 

keberhasilannya yaitu tiap-tiap peserta mampu 

mengerjakan latihan dalam tiap materi modul 

sesuai materi pelajaran Fisika. Evaluasi ini 

melibatkan pemantau sebagai pihak yang 

memberikan masukkan dan penilaian terhadap 

kegiatan. Pemantau hadir waktu kegiatan 

pelatihan sedang berlangsung. Terbukti pada 

saat pelatihan seluruh peserta telah mampu 

mengerjakan latihan dalam tiap materi modul. 

Ketika kegiatan selesai, para peserta telah dapat 

menyelesaikan latihan-latihan yang ada di 

modul terkait materi Flash. 

Persiapan kelengkapan kegiatan

Persiapan pelaksanaan kegiatan

Pembuatan Modul 

Flash

Penyediaan 

software Flash

Persiapan 

ruangan dan 

piranti komputer

Observasi 

Lingkungan Mitra 

SMA

Evaluasi tahap 1

Pendaftaran 

pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi tahap 2

Pelaksanaan 

Pelatihan selama 

2 hari

Proses Pendampingan

Evaluasi tahap 3

Pelaksanaan 

Pendampingan 

sebanyak 4 kali

 
Gambar 3. Skema Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Foto dokumentasi kegiatan 

Pelatihan 
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(c) Evaluasi Tahap Ketiga. Evaluasi ini 

dilaksanakan pada saat pendampingan. Hasil 

kegiatan ini berupa form pendampingan untuk 

mengetahui peningkatan produktivitas 

kemampuan guru dalam hal pembuatan bahan 

ajar berbasis multimedia. 

 

Konsep dari pendampingan ini adalah, 

para guru diwajibkan menghasilkan bahan ajar 

berbasis multimedia menggunakan Flash dari 

pokok bahasan fisika yang mereka ajarkan di kelas 

(sesuai kurikulum). Topik bahasan bebas, misalkan 

tentang gerak lurus beraturan. Dari sana mereka 

dapat mempersiapkan semua kebutuhan berkaitan 

dengan pembuatan bahan ajar tersebut, mulai dari 

konsep, contoh gambar, reka animasi, dan lain-

lainnya. Dalam program pendampingan, masing-

masing sekolah akan didampingi oleh masing-

masing seorang mahasiswa yang akan membantu 

pihak guru jika menemui kesulitan ataupun kendala 

selama proses pembuatan bahan ajar. Dalam 

melakukan tugasnya, para mahasiswa akan 

disertakan dengan kartu kontrol/kendali untuk 

memantau sejauh mana kemajuan pengerjaan bahan 

ajar dari para guru. 

Selesai kegiatan pendampingan, diharapkan 

telah selesai juga satu set bahan ajar pelajaran fisika 

yang berbasis multimedia Flash. Bahan ajar ini 

bersifat siap pakai, dalam arti sudah bisa langsung 

digunakan oleh para guru untuk mengajar materi 

fisika di kelas masing-masing. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari kegiatan 

Pembuatan Bahan Ajar Berbasis Multimedia untuk 

guru SMA Kabupaten Bangkalan ini adalah : 

1. Peserta pelatihan yang berasal dari 12 guru 

Fisika di 3 SMA Kabupaten Bangkalan sangat 

antusias saat mengikuti pelatihan. Para peserta 

dapat melihat kegunaan pelatihan ini dalam 

menunjang kegiatan penyampaian materi 

mereka di kelas. 

2. Peserta pelatihan dapat membuat bahan ajar 

dengan menggunakan Flash, baik pada tahap 

desain maupun tahap animasi. 

Saran 

Adapun saran untuk kegiatan ini adalah : 

1. Alur cerita bahan ajar / story board yang baik 

sangat menentukan bahan ajar yang 

dihasilkan, sehingga sebelum membuat bahan 

ajar sebaiknya ada perencanaan konsep dari 

materi yang akan dibuat. 

2. Pembuatan bahan ajar berbasis multimedia 

dapat diterapkan di beberapa mata pelajaran 

lain sehingga metode pengajaran dapat lebih 

menarik dengan memanfaatkan teknologi 

komputer. 
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Abstrak 

 

Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan dengan penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta, konsep, prinsip, dan proses penemuan. Sifat materi pada pembelajaran IPA cenderung 

konkrit dan abstrak sehingga diperlukan suatu media pembelajaran yang berfungsi untuk 

mempermudah belajar peserta didik. Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah 

menghasilkan media pembelajaran berbasis android materi zat aditif dan zat adiktif yang layak 

digunakan sebagai media pembelajaran. Metode pengembangan menggunakan modifikasi 

Four-D Model yang meliputi tahap pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Tahap 

penyebaran tidak dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian. Kelayakan diketahui dari 

uji validasi dan uji coba. Hasil penelitian media memperoleh persentase rata-rata 88,82% dari 

ahli dan hasil uji coba produk diperoleh persentase rata-rata 91,2% yang berarti sangat layak. 

 

Kata kunci : media pembelajaran IPA, media berbasis android, zat aditif, zat adiktif. 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum pada sistem pendidikan 

nasional terus berkembang. Kurikulum 2013 yang 

berlaku mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi 

dua dimensi, yang pertama adalah rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Perkembangan kurikulum 2013 berdasarkan pada 

beberapa faktor yaitu tantangan internal, tantangan 

eksternal, dan penyempurnaan pola pikir. Tantangan 

internal menuntut pendidikan mengacu pada delapan 

standar Nasional Pendidikan. Tantangan eksternal 

berkaitan dengan arus globalisasi dan isu terkait 

dengan lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan 

informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, 

dan perkembangan pendidikan di tingkat 

internasional. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

pengetahuan manusia tentang gejala-gejala alam dan 

kebendaan yang diperoleh dengan cara observasi, 

eksperimen/penelitian, atau uji coba yang 

berdasarkan pada hasil pengamatan manusia. 

Pengamatan manusia dapat berupa fakta-fakta, 

aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-

teori dan lain sebagainya (Rusyanti, 2013). Horiq 

(2014) menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. 

Materi zat aditif dan zat adiktif, terdapat 

dalam silabus kurikulum 2013 sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 68 tahun 2013, materi pokok bahan kimia 

dalam kehidupan yang di dalamnya terdapat 

kompetensi dasar yaitu 3.7  Mendeskripsikan zat 

aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan 

minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat 

adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap 

kesehatan. Berdasarkan hasil pengamatan awal 

melalui wawancara kepada guru bidang studi IPA, 

tentang proses pembelajaran di SMP Negeri di 

Banyuwangi, ditemukan masalah belajar yaitu 

kurangnya motivasi dalam mata pelajaran IPA 

materi zat aditif dan zat adiktif  kelas VIII sehingga 

berdampak pada nilai yang diperoleh siswa. Menurut 

Sapinatul (2012), pembelajaran sains terhadap 

materi IPA-Kimia di Indonesia, dalam proses 

pembelajarannya masih menitikberatkan pada aspek 

menghafal konsep, teori, hukum dan berorientasi 

terhadap tes akhir. Ilmu kimia bersifat abstrak dan 

dianggap sulit bagi siswa. Akibatnya ilmu IPA-

Kimia sebagai proses, sikap dan aplikasi belum 

tercapai dalam pembelajaran. Materi tersebut 

memerlukan sebuah visualisasi yang berupa video, 

animasi dan gambar untuk memperjelas suatu 

materi. 

Atmojo (2012) menyebutkan bahwa 

pembelajaran selama ini cenderung hanya 

mengutamakan pengembangan aspek intelektual 

dengan buku teks pegangan guru dan buku siswa 

menjadi sumber belajar utama. Dalam pembelajaran 

mengenai materi ini, guru mengalami kesulitan juga 

untuk memberikan pembelajaran karena 

keterbatasan media yang digunakan. Oleh karena itu 

perlu adanya pembaharuan dalam media 

pembelajaran yang dapat menunjang proses 

pembelajaran, agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. Menurut Trianto (2013) pada abad 21 

perkembangan IPA dan teknologi informasi dan 

komunikasi sangat pesat. Oleh karena itu diperlukan 

cara belajar yang dapat membantu siswa untuk 

mengetahui IPA dan teknologi sehingga mampu 

untuk berpikir logis, krisis, serta beragumen dengan 

benar. 
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin mendorong kemajuan dalam 

media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran IPA juga 

seharusnya dapat menyelaraskan perkembangan 

teknologi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Pratama (2012), perkembangan perangkat 

komunikasi smartphone, mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat yang didukung dengan disertakan 

teknologi terbaru dalam perangkat smartphone 

tersebut. Perangkat komunikasi saat ini, 

menggunakan sistem operasi sehingga dapat 

dijadikan peluang untuk mengembangkan sebuah 

media pembelajaran. Ruhiyat (2013) menyebutkan 

bahwa smartphone  memiliki karakteristik yang 

praktis dibawa kemanapun, sehingga siswa dapat 

mengakses materi pembelajaran dimanapun dan 

kapanpun. Jamil (2014) menambahkan bahwa hasil 

belajar siswa yang menggunakan aplikasi e-Science 

IPA berbasis smartphone android pada 

pembelajaran IPA pokok bahasan sistem pernapasan 

dan peredaran darah pada manusia dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara kepada siswa kelas VIII di Banyuwangi, 

diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas VIII 

tersebut memiliki smartphone android, namun 

pemanfaatan smartphone tersebut belum digunakan 

sebagai media pembelajaran.  

Pengembangan dan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, berkaitan dengan media 

pembelajaran berbasis android pada materi zat aditif 

dan zat adiktif, dilakukan oleh Laksono (2012) 

menghasilkan produk yang layak. Namun produk 

tersebut hanya membahas zat adiktif-psikotropika 

berbasis website. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Laksono tersebut masih terdapat sub materi 

psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang 

Narkotika nomor 35 tahun 2009, jenis-jenis 

psikotropika masuk pada Undang-Undang 

Narkotika nomor 35 tahun 2009. Mutmainah (2015) 

telah melakukan pengembangan dan penelitian 

mengenai media pembelajaran materi zat adiktif 

menggunakan media pembelajaran bentuk e-book, 

namun pada pengembangan ini berdasarkan 

kurikulum pendidikan jasmani, olah raga dan 

kesehatan. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

pengetahuan manusia tentang gejala-gejala alam dan 

kebendaan yang diperoleh dengan cara observasi, 

eksperimen/penelitian, atau uji coba yang 

berdasarkan pada hasil pengamatan manusia. 

Pengamatan manusia dapat berupa fakta-fakta, 

aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-prinsip, teori-

teori dan lain sebagainya (Rusyanti, 2013). Asy’ari 

(2006) menyebutkan bahwa IPA merupakan ilmu 

yang mempelajari keadaan dan kejadian alam secara 

sistematis melalui kegiatan pengamatan, dan 

percobaan untuk mengetahui fakta, konsep, proses 

penemuan dan sikap ilmiah. Pengetahuan dari hasil 

kegiatan manusia yang diperoleh dengan 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yang berupa 

metode ilmiah dan didapatkan dari hasil eksperimen 

atau observasi yang bersifat umum sehingga akan 

terus disempurnakan.  

Djojosoediro (2013) menyebutkan bahwa 

pemahaman tentang karakteristik IPA ini berdampak 

pada proses belajar IPA di sekolah. Sesuai dengan 

karakteristik IPA, IPA di sekolah diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Cakupan IPA yang dipelajari di sekolah tidak hanya 

berupa kumpulan fakta tetapi juga proses perolehan 

fakta. Sifat materi pada pembelajaran IPA 

merupakan materi pembelajaran yang cenderung 

konkrit, dan abstrak. Keabstrakan materi IPA 

membuat peserta didik cenderung kesulitan dalam 

memahaminya. Dalam proses pengubahan dari 

pengetahuan abstrak ke yang lebih konkrit 

diperlukan suatu media pembelajaran yang berfungsi 

untuk mentransfer materi supaya lebih mudah 

dicerna oleh peserta didik (Nursyamsiah, 2008). 

 Materi IPA kelas VIII pada penelitian ini 

yaitu zat aditif dan zat adiktif. Materi tersebut 

memiliki karakteristik perlunya penayangan teks, 

gambar dan video tentang berbagai jenis-jenis, 

contoh, aturan penggunaan, akibat yang ditimbulkan 

dalam kesehatan untuk memperjelas konsep materi. 

Zat aditif dan zat adiktif telah dipaparkan dalam 

peraturan Kepala BPOM. Peraturan Kepala BPOM 

RI nomor 4 tahun 2014 tentang zat pemanis, 

Peraturan Kepala BPOM RI nomor 37 tahun 2013 

tentang zat pewarna, Peraturan Kepala BPOM RI 

nomor 23 tahun 2013 tentang zat penguat rasa, 

Peraturan Kepala BPOM RI nomor 36 tahun 2013 

tentang zat pengawet, Undang-Undang RI nomor 35 

tahun 2009 tentang narkotika. Materi zat aditif dan 

zat adiktif bersumber pada undang-undang tersebut, 

disesuaikan dengan indikator kompetensi dasar. 

Materi zat aditif dan zat adiktif dapat 

menggunakan metode pembelajaran kontekstual. 

Metode pembelajaran kontekstual dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran IPA SMP berdasarkan 

kurikulum 2013. Metode kontekstual dapat 

digunakan melalui prinsip reaksi guru dengan 

peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, 

guru dan peserta didik dengan lingkungannya, serta 

guru dan peserta didik dengan semua sumber belajar 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran ini dapat berdampak 

pada kenaikan hasil belajar siswa berupa kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Wisudawati, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilakukan dengan 

menggunakan modifikasi model penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development 

(R&D).  Model yang digunakan dalam 

pengembangan ini adalah model Thiagarajan, 

Semmel dan Semmel (1974) yang terdiri dari empat 

tahap yang dikenal dengan model 4-D (four D 

Model) yang meliputi tahap pendefinisian (define), 

tahap perancangan (design), tahap pengembangan 
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(develop) dan tahap penyebaran (disseminate). 

Namun pada penelitian ini, dibatasi hanya sampai 

pada tahap ketiga yaitu pengembangan (develop) 

sedangkan tahap disseminate tidak dilakukan karena 

keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. 

 Berdasarkan model pengembangan yang 

telah dipilih, maka langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pengembangan media pembelajaran adalah 

sebagai berikut.  

  (1) Tahap Pembatasan (Define) (a) analisis 

awal yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan 

kurikulum 2013 dan menganalisis media 

pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan sesuai 

dengan hasil analisis sebelumnya. (b) Analisis siswa 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi ciri siswa yang 

meliputi karakteristik akademik, minat, dan motivasi 

terhadap pembelajaran. Pada tahap analisis siswa 

diketahui bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa hal, antara lain minat dan motivasi. (c) 

Analisis konsep yang dilakukan pada analisis materi 

ini adalah menganalisa kompetensi dasar tema zat 

aditif dan zat adiktif pada kurikulum 2013 dan  

menentukan materi-materi pokok apa saja yang 

disajikan pada media pembelajaran  berbasis 

android. (4) Perumusan Indikator Pembelajaran ini 

dilakukan analisis indikator pembelajaran yang 

sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 

pada kurikulum 2013. Merumuskan indikator 

pembelajaran dengan merumuskannya sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

terdapat dalam kurikulum 2013.  

 (2) Tahap perancangan (Design) tujuan dari 

tahap ini adalah mendesain bahan ajar dan 

menyiapkan komponen dasar dalam pengembangan 

perangkat pembelajaran. Langkah-langkah dalam 

tahap design, meliputi Desain awal media 

pembelajaran dilakukan dengan membuat story 

board yang merupakan rencana tampilan media 

pembelajaran. Story board tersusun atas materi yang 

disajikan dalam setiap tampilan yang dilengkapi 

uraian mengenai teks, gambar, dan animasi atau 

video. Story board ditunjukkan pada Lampiran 2.  

 (3) Tahap pengembangan (Develop) tahap 

pengembangan merupakan tahapan menghasilkan 

produk Media pembelajaran berbasis android 

berdasarkan hasil evaluasi, hasil revisi, dan validasi. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: (a) Penilaian oleh Dosen 

Pembimbing Pada tahap ini dilakukan penilaian dan 

penelaahan terhadap story board yang telah 

didesain. Penilaian meliputi penilaian gambar, 

bahasa, konsep materi, dan desain media 

pembelajaran. (b) Revisi I pada tahap ini dilakukan 

penyempurnaan perangkat pembelajaran dengan 

memperbaiki bagian-bagian media pembelajaran 

yang menurut dosen pembimbing perlu untuk 

direvisi. (c) Validasi dilakukan untuk mengetahui 

apakah media pembelajaran yang dikembangkan 

sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik dan 

materi dalam media pembelajaran layak untuk 

diberikan kepada siswa. Validasi dilakukan oleh 

dosen ahli dan guru IPA SMP dengan kriteria yang 

telah ditentukan. (e) Produksi Setelah dilakukannya 

validasi dan revisi, maka dilakukan produksi media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang diproduksi 

sesuai dengan hasil validasi dan telah mencapai 

kriteria layak digunakan. 

 Uji Coba Produk (1) Desain Uji Coba 

media pembelajaran yang telah didesain, diuji coba 

dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan dan 

kelayakan media pembelajaran yang telah 

diproduksi. Uji coba ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan angket dan saran. (2) Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini terdiri dari 

dosen ahli bidang kimia, dosen ahli dalam bidang 

media pembelajaran, dan guru IPA SMP. (3) Jenis 

Data Jenis data yang diperoleh merupakan data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh 

berdasarkan skor angket dari validator, sedangkan 

data kualitatif diperoleh berdasarkan tanggapan dan 

saran terhadap hasil media pembelajaran yang 

dikembangkan. (4) Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  angket. Angket digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa saran dari subjek 

uji coba mengenai kelayakan dan kekurangan dari 

media pembelajaran. Instrumen digunakan untuk 

memperoleh data kuantitatif dan data kualitatif. 

Instrumen menggunakan skala Likert yang 

mencakup lima kriteria, yaitu sangat layak, layak, 

cukup layak, kurang layak, dan tidak layak 

(Sugiyono, 2013). (5) Teknik Analisis Data Data 

yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan dan 

diambil kesimpulannya. Dalam menafsirkan dan 

menyimpulkan data digunakan rentangan-rentangan 

kriteria yang menunjukkan ketercapaian hasil 

penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Produk yang dihasilkan dari 

pengembangan ini adalah media pembelajaran 

berbasis android pada materi zat aditif dan zat 

adiktif. Media pembelajaran yang dikembangkan 

secara garis besar terdiri dari bagian tampilan awal, 

menu utama, materi, evaluasi, dan kampanye anti 

penyalahgunaan narkoba. Tampilan awal terdiri dari 

nama media, tombol home, dan identitas. Menu 

utama terdiri dari profil, kompetensi dasar, materi, 

evaluasi, remaja anti penyalahgunaan narkoba, dan 

pustaka.  Tampilan awal terdiri dari nama media 

yaitu ZAZA dipilih dari kompetensi dasar yaitu zat 

aditif dan zat adiktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.1 Tampilan Awal Media 
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Tampilan home berisi tombol profil, 

tombol kompetensi dasar, tombol materi, tombol 

evaluasi, tombol remaja anti penyalahgunaan 

narkoba, tombol pustaka, dan tombol untuk keluar 

dari aplikasi. Masing-masing tombol terdapat ikon 

sebagai tambahan tampilan agar menarik. Setiap 

tombol berwarna sama yaitu abu-abu dengan tulisan 

berwana hitam.  Latar belakang  terdiri dari tiga 

warna yang berbeda. 

Tampilan profil berisi deskripsi dari media 

pembelajaran, petunjuk dari fungsi tombol-tombol, 

dan keterangan pengembang. Terdapat tombol home 

untuk kembali ke tampilan home. Tujuan tampilan 

profil untuk menjelaskan tentang media 

pembelajaran yang dikembangkan, menjelaskan 

tombol-tombol yang ada pada media tombol-tombol 

tersebut ada pada setiap tampilan media, dan 

menjelaskan pengembang media. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian kompetensi dasar berisi kompetensi dasar 

yang menjadi patokan dari pengembangan media 

dipilih dari peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomor 68 tahun 2013. Kompetensi 

dasar 3.7 mendeskripsikan zat aditif (alami dan 

buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan 

dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta 

pengruhnya terhadap kesehatan. Dari kompetensi 

dasar tersebut, kemudian dikembangkan menjadai 7 

indikator kompetensi. Bertujuan sebagai standart 

yang harus dicapai siswa pada materi zat aditif dan 

zat adiktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materi yang tersedia pada media yaitu 

materi yaitu zat aditif, dan materi zat aditif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.2 Tampilan home 

Gambar 4.3 Tampilan profil 

Gambar 4.4 Tampilan kompetensi dasar 

(b) 

(c) 

(a) 
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 Pada materi zat aditif, terdapat 4 submateri 

yaitu zat pemanis, zat pewarna, zat penguat rasa, dan 

zat pengawet. Materi zat adiktif terbagi menjadi dua 

yaitu narkotika dan zat adiktif lainnya. Pada masing-

masing submateri dilengkapi dengan gambar, 

animasi huruf z sebagai simbol dari media, tombol 

untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tombol 

home, isi materi yang terkait, video yang terkait 

bedasarkan kehidupan sehari-hari, dan 4 soal sebagai 

latihan. Tujuan tampilan background yang berbeda-

beda untuk membedakan submateri. Gambar dan 

tombol masing-masing disesuaikan untuk 

memvisualisasikan fungsinya. Setiap subbab ada 

tombol masing masing untuk mempermudah dalam 

mempelajari, namun tetap berurutan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terdapat 10 soal mengenai keseluruhan 

materi. Terdapat 4 pilihan jawaban, tomboh pilih 

jawaban, timer selama 20 detik, dan kolom untuk 

nilai. Layar tampilan berwarna kuning. Dibagian 

nilai akan muncul jika jawaban benar, jika jawaban 

salah nilai tidak akan bertambah. Pada akhir evaluasi 

akan muncul nilai total. Setiap soal berdasakan pada 

ndikator kompetensi yang telah dikembangkan. 

Evaluasi bertujuan untuk memberikan tes kepada 

pengguna media. Waktu yang diberikan untuk 

menjawab soal 20 detik bertujuan agar supaya 

timbul rasa kompetensi pada diri penggna dalam 

mengerjakan evaluasi. 

 Tampilan remaja anti penyalahgunaan 

narkoba berisi mengenai kampanye anti 

penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk memerangi 

penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dilengkapi dengan animasi pengguna narkotika, 

gambar narkotika, gambar efek yang ditimbulkan, 

dan deskripsi singkat mengenai gambar untuk 

memperjelas gamabar yang ditampilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tampilan pustaka berisi sumber-

sumber yang telah digunakan untuk menyusun isi 

dari media pembelajaran berbasis android ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji kelayakan media pembelajaran berbasis android 

yang telah dikembangkan dilaksanakan dalam dua 

tahap. Tahap pertama adalah uji validasi ahli media 

dan ahli materi sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Dilakukan oleh 1 orang dosen dari 

Program Studi Pendidikan IPA UM sebagai 

validator ahli media dan ahli materi. Tahap validasi 

media juga dilakukan oleh guru IPA dari SMPN 1 

Banyuwangi. Tahap kedua adalah uji coba produk 

oleh sasaran pengguna media pembelajaran berbasis 

android yaitu 10 siswa SMP kelas VIII yang telah 

mempelajari materi zat aditif dan zat adiktif. 

Kelayakan diketahui dari uji validasi dan uji coba. 

Hasil penelitian media memperoleh persentase rata-

rata 88,82% dari ahli dan hasil uji coba produk 

diperoleh persentase rata-rata 91,2% yang berarti 

sangat layak. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Media pembelajaran telah dikembangkan 

telah melalui tahap uji validasi. Hasil yang 

didapatkan dari uji validasi ahli media yaitu 88,82% 

dengan kriteria sangat layak. Pada tahap validasi 

Gambar 4.4 Tampilan materi 

(a) Tampilan materi awal 

(b) Tampilan materi awal zat aditif 

(c) Tampilan materi awal zat adiktif 

 

 

(a) 

Gambar 4.5 Tampilan Evaluasi 

Gambar 4.6 Tampilan remaja anti    

      penyalahgunaan narkoba 

Gambar 4.7 Tampilan pustaka 
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materi dan tahap validasi media juga mendapat data 

kualitatif berupa saran dan komentar yang 

digunakan pengembang untuk memperbaiki media 

pembelajaran. Media pembelajaran kemudian 

dilakukan uji coba kepada 10 siswa yang telah 

menerima pembelajaran materi terkait, dan 

didapatkan nilai rata-rata 91,2% dengan kriteria 

sangat layak. 

Saran 

Tahap terakhir pada model pengembangan 

Four-D adalah diseminasi. Tujuan dari tahap 

diseminasi adalah untuk menyebarkan media 

pembelajaran yang dikembangan secara lebih luas. 

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan diseminasi adalah menganalisis 

karakteristik dari pengguna produk, menentukan 

strategi, dan pemilihan waktu penyebaran. 

Memperhatikan beberapa aspek tersebut, diharapkan 

proses penyebaran media pembelajaran berupa 

aplikasi berbasis Android materi zat aditif dan zat 

adiktif dapat dilakukan dengan optimal dan dapat 

diterima dengan baik oleh pengguna.  

 Media pembelajaran berupa aplikasi 

berbasis Android materi zat aditif dan zat adiktif 

telah melalui tahap pengembangan dan validasi. 

Media pembelajaran ini juga perlu diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Saran untuk pengembangan 

lebih lanjut adalah uji coba dalam suatu 

pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk menguji 

efektivitas dalam membantu proses belajar. Media 

pembelajaran berupa aplikasi berbasis Android 

materi zat aditif dan zat adiktif yang telah 

dikembangkan diharapkan juga dapat digunakan 

oleh peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan media pembelajaran pada pokok 

bahasan yang lain.  

 Hasil validasi pada media ini menunjukan 

media pembelajaran berupa aplikasi berbasis 

Android materi zat aditif dan zat adiktif layak 

digunakan, sehingga media ini dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran maupun digunakan 

secara mandiri oleh siswa. Namun demikian media 

ini perlu dilakukan revisi atau perbaikan pada 

beberapa aspek agar diperoleh media yang lebih 

baik. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut.  

1. Memberikan tambahan animasi yang lebih 

interaktif pada materi pembelajaran. 

2. Penambahan gambar-gambar yang sesuai untuk 

menunjang materi. 

3. Penambahan game pada media agar lebih 

menarik pengguna. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar IPA dengan mengeksplisitkan 

hakikat sains (NOS) dan berpikir kritis pada topik energi dalam sistem kehidupan dan 

memperoleh validitas bahan ajar tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan model 

penelitian 4D yang terdiri atas tahap define, design, develop, dan disseminate akan tetapi hanya 

sampai pada tahap develop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk termasuk dalam 

kriteria sangat layak untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci: literasi sains, bahan ajar, hakikat sains (NOS), berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA bertujuan agar siswa 

mampu memahami materi IPA, menguasai proses 

IPA, dan menggunakan IPA dalam konteks 

kehidupan nyata serta mewujudkan siswa yang 

berliterasi sains (Holbrook & Rannikmae, 2009; 

Bell, 2009; Norris & Philips, 2003; Wenning, 2010; 

Rahayu, 2014). Laporan OECD menunjukkan 

bahwa  literasi sains siswa Indonesia masih rendah 

yaitu pada tahun 2006 berada diurutan ke 53 (dari 57 

negara), tahun 2009 urutan ke 38 (dari 40 negara), 

dan tahun 2012 urutan 64 (dari 65 negara). 

Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia melakukan 

reformasi pendidikan untuk mewujudkan siswa yang 

berliterasi sains dengan mengimplementasikan 

kurikulum 2013 yang proses pembelajarannya 

menekankan penggunaan pendekatan ilmiah 

(Rahayu, 2014). 

Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

merupakan pendekatan sistematis yang terdiri dari 

keterampilan proses sains seperti mengamati, 

menginferensi, memprediksi, menanya, menafsirkan 

dan menganalisis data dengan materi pelajaran, 

penalaran ilmiah, dan berpikir kritis untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan (Lederman, 

Lederman, & Antink, 2013). Dalam Permendikbud 

No 81A tahun 2013, proses pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah terdiri dari lima pengalaman 

belajar, yaitu: (a) mengamati; (b) menanya; (c) 

mengumpulkan informasi; (d) mengasosiasi; dan (e) 

mengkomunikasikan. Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah akan berlangsung 

secara efektif apabila disertai dengan 

pengeksplisitan hakikat sains (Nature of Science, 

NOS) (Wenning, 2006; Lederman, 2006; 

Paraskevopoulou & Koliopoulos, 2011). 

Hakikat sains merupakan suatu multikonsep 

yang meliputi aspek sejarah, sosiologi, dan filosofi 

sains yang sering didefinisikan sebagai epistimologi 

sains, karakteristik pengetahuan saintifik, dan sains 

sumber pengetahuan (Bell, 2009). Hakikat sains 

yang diajarkan secara eksplisit dapat meningkatkan 

hasil belajar tentang materi sains, minat belajar 

sains, dan pengambilan keputusan terhadap 

masalah-masalah yang berhubungan dengan sains 

(Lederman, 2006; Bell, Matkins, & Gansneder, 

2011). Hakikat sains dapat dieksplisitkan dalam 

kurikulum/standar, proses pembelajaran di kelas 

maupun dalam bahan ajar (Rahayu, 2014). 

Analisis terhadap buku SMP IPA Biologi 

dijelaskan bahwa secara umum buku teks IPA SMP 

lebih banyak menyajikan teori dan hukum dalam 

sains (67%) dan kurang menyajikan komponen 

hakikat sains yang lain, sehingga aspek sains yang 

diperoleh siswa kurang (Aulia dkk, 2014). Penelitian 

lain menunjukkan bahwa buku teks yang digunakan 

dalam pembelajaran IPA Kimia di Kota Malang 

belum mencerminkan hakikat sains secara maksimal 

yaitu hanya sebesar 23,87% (Handoko, 2012). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar 

IPA yang ada belum mencerminkan hakikat sains 

secara maksimal kepada siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, 

kemampuan literasi sains siswa dalam 

mengkonstruk pengetahuan melalui pendekatan 

ilmiah dengan disertai pengeksplisitan hakikat sains 

dapat ditingkatkan melalui keterampilan berpikir 

kritis (Lederman, Lederman, & Antink, 2013; 

Mahanani, 2014). Berpikir kritis adalah pemikiran 

reflektif yang masuk akal yang berfokus pada 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus 

dipercaya atau dilakukan (Ennis, 2011). Berpikir 

kritis merupakan salah satu jenis dari HOTS (Higher 

Order Thinking Skills). Dalam beberapa dekade 

berpikir kritis merupakan salah satu tujuan dari 

pendidikan sains (Ennis, 1993). 

Salah satu materi dalam IPA yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari adalah 

topik energi dalam sistem kehidupan. Topik energi 

dalam sistem kehidupan pada kelas VII semester 2 

dalam kurikulum 2013 membahas mengenai konsep 

energi, berbagai sumber energi, energi dari 

makanan, transformasi energi dalam sel, 

metabolisme sel, respirasi, sistem pencernaan 

makanan, dan fotosintesis. Topik energi termasuk 

konsep yang sulit dimengerti oleh siswa karena 
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bersifat abstrak dan kompleks, seperti fotosintesis 

dan respirasi (Ross et al, 2005; Hershey, 2004; 

Cokadar, 2012). Topik energi dalam sistem 

kehidupan juga masuk dalam dimensi konten dan 

aplikasi bidang teknologi dalam tes PISA yang 

digunakan untuk menilai literasi sains siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan bahan ajar IPA dengan mengeksplisit-

kan hakikat sains (NOS) dan berpikir kritis pada 

topik energi dalam sistem kehidupan yang layak 

untuk diterapkan di proses pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan mengguna-

kan model pengembangan 4D yang disarankan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Model 

ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, 

design, develop, dan disseminate. Pada penelitian ini 

tahapan yang dilakukan hanya tahap define, design, 

dan develop. Pada tahap define dilakukan analisis 

permasalahan utama dalam pembelajaran IPA. 

Selanjutnya, ditentukan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, yaitu pengembangan bahan 

ajar. Tahapan design merupakan langkah dalam 

merancang bahan ajar. Bahan ajar yang sudah 

disusun kemudian divalidasi oleh validasi ahli 

materi dan ahli pembelajaran pada tahap develop. 

Validasi dilakukan menggunakan angket checklist 

dalam bentuk skala Likert. Jenis data yang diperoleh 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data 

kuantitatif berpa skor angket dan data kualitatif 

berupa saran serta komentar. Data kuantitatif 

dianalisis dan dihitung persentase rata-ratanya. 

Bahan ajar dianggap layak bila persentasenya ≥61%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahan ajar hasil pengembangan terdiri atas 

buku siswadan buku panduan guru. Buku siswa 

terdiri atas tiga subbab yaitu energi, sumber energi, 

dan transformasi energi dalam sel. Buku panduan 

guru terdiri atas pengantar petunjuk guru, pedoman 

penggunaan buku siswa, dan perangkat 

pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi dan 

analisis data yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata 

persentase buku seperti seperti berikut. 

Tabel 1  Nilai Rata-rata Bahan Ajar – Buku 

Siswa 
Aspek yang Dinilai Persentase 

(%) 

Kriteria 

Tampilan buku siswa 86,67 Sangat layak 

Isi Materi buku siswa 94,28 Sangat layak 

Aktivitas siswa 93,75 Sangat layak 

Hakikat Sains 95 Sangat layak 

Berpikir Kritis 95 Sangat layak 

Persentase Rata-rata 92,94 Sangat layak 

 

Persentase keseluruhan bahan ajar buku siswa yaitu 

sebesar 92,94%, maka bahan ajar dikatakan sangat 

layak. Selain data kuantitatif, berikut adalah data 

kualitatif berupa komentar, saran, dan kritik dari 

validator terhadap bahan ajar. 

 

 

Tabel 2 Komentar, Saran, dan Kritik dari 

Validator terhadap Buku Siswa 

Aspek 
Komentar, Saran, dan 

Kriik 
Keterangan 

Tampilan 

Pisahkan nama penulis dari 

dosen pembimbing, 

Cover 

Beri nama buku siswa, Cover 

Sebaiknya gambar 

dilengkapi ilustrasi yang 

berhubungan dengan usaha 

dan energi, 

Cover 

Pilihlah gambar objek yang 

berbasis pada 

orang/aktivitas/latar 

belakang kekhasan 

Indonesia, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Komposisi warna dan 

kombinasinya disesuaikan 

agar pembaca dapat mudah 

membacanya, 

Teknis 

Jenis dan ukuran huruf 

disesuaikan, 

Teknis 

Konsistensi penulisan 

gambar dan tabel, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Penulisan daftar pustaka 

harus sesuai untuk rujukan 

gambar, 

Bagian buku 

yang terdapat 

gambar 

Gambar diperbaiki orang 

terengah-engah, 

Buku halaman 

80 

Layout diperbaiki, Buku halaman 

72 

Materi 

Molekul yang dimaksud 

dijelaskan, 

Buku halaman 

20 

Sistematika urutan 

metabolisme. 

Buku halaman 

59 

Selain buku siswa, hasil validasi buku 

panduan guru pada bahan ajar dengan 

mengeksplisitkan hakikat sains (NOS) dan berpikir 

kritis pada topik energi dalam sistem kehidupan 

disajikan dalam Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 3  Nilai Rata-rata Bahan Ajar – Buku 

Panduan Guru 

Aspek yang Dinilai 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Pengantar 95 Sangat layak 

Perangkat 

Pembelajaran 
95,83 Sangat layak 

Petunjuk Penggunaan 

Buku Siswa 
92,14 Sangat layak 

Persentase rata-rata 94,32 Sangat layak 

Persentase keseluruhan bahan ajar buku panduan 

guru yang telah didapat yaitu sebesar 94,32%, maka 

bahan ajar dikatakan sangat layak. Selain data 

kuantitatif, berikut adalah data kualitatif berupa 

komentar, saran, dan kritik dari validator terhadap 

bahan ajar buku panduan guru. 

 

Tabel 4 Komentar, Saran, dan Kritik dari 

Validator terhadap Buku Panduan 

Guru 

Aspek 
Komentar, Saran, 

dan Kriik 
Keterangan 

Pengantar 

Pisahkan nama 

penulis dari dosen 

pembimbing, 

Cover 

Atur margins yang 

akan dijilid, 
Cover 

Komposisi warna dan 

kombinasinya 

disesuaikan agar 

Teknis 
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pembaca dapat mudah 

membacanya, 

Penulisan kata asing 

harus dicetak miring, 

Bagian buku 

yang terdapat 

kata asing 

Terdapat ukuran huruf 

yang tidak sama 

dengan lainnya, 

Buku halaman 

16 

Perangkat 

Pembelajaran 

Teliti kembali 

indikator dan tujuan 

pembelajaran, 

Buku halaman 

20 

Samakan koefisien 

persamaan reaksi 

fotosintesi, 

Kisi-kisi soal 

berpikir kritis 

Atur kesetaraan posisi 

antara soal dan 

jawaban soal berpikir 

kritis, 

Kisi-kisi soal 

berpikir kritis 

Petunjuk 

Penggunaan 

Buku Siswa 

Jangan gunakan 

kalimat perintah pada 

petunjuk penggunaan 

buku siswa, 

Bagian 

petunjuk 

penggunaan 

buku siswa 

 

Buku siswa dirancang untuk pembelajaran 

menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 

approach). Alur bahan ajar mengikuti langkah-

langkah pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5 

pengalaman belajar. Bahan ajar buku siswa terdiri 

atas beberapa bagian yaitu apersepsi, mengamati, 

mengasosiasi, percobaan, refleksi, dan evaluasi. 

Bagian apersepsi pada buku siswa terdapat 

pada setiap awal subbab. Bagian apersepsi berisi 

fakta dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari 

yang jarang disadari oleh siswa. Fenomena yang 

disajikan berhubungan dengan subbab yang akan 

dipelajari siswa. Bagian ini dilengkapi dengan 

deskripsi singkat tentang fenomena, pertanyaan 

pengetahuan awal yang harus dijawab siswa, ide 

pokok, dan materi ajar subbab. Tujuan bagian 

apersepsi adalah untuk menarik minat siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan. 

Bagian mengamati identik dengan bagian 

sebelumnya yaitu apersepsi. Perbedaannya terletak 

pada pendekatan ilmiah (scientific approach) yang 

digunakan. Siswa diberikan deskripsi tentang 

gambar atau fenomena yang berhubungan dengan 

materi. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan setelah mengamati gambar dan deskripsi 

yang disajikan. Pendekatan ilmiah yang 

dimunculkan pada bagian ini adalah mengamati dan 

menanya. Aspek hakikat sains (NOS) yang 

dimunculkan pada bagian ini adalah adanya kegiatan 

pengamatan (observasi) dalam upaya memperoleh 

pengetahuan. Contoh bagian pengamatan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Bagian mengasosiasi berisi pertanyaan yang 

diberikan setelah penjelasan materi. Setelah siswa 

mengumpulkan data dari materi yang disajikan, 

siswa diuji kemampuan menalarnya dengan 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

tersebut. Aspek berpikir kritis juga dimunculkan 

pada pertanyan yang disajikan dan indikator-

indikatornya disesuaikan dengan jenis soal. Contoh 

bagian mengasosiasi dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 1. Contoh bagian mengamati 

 

 
Gambar 2. Contoh bagian mengasosiasi 
 

Percobaan disajikan dalam kegiatan “Ayo 

Kita Lakukan”. Kegiatan ini bertujuan agar siswa 

mampu merumuskan konsep-konsep serta lebih 

memahami materi yang dipelajari. Pencapaian 

terhadap KI-1 dapat melalui bagian refleksi pada 

bahan ajar, sedangkan bagian evaluasi dapat 

digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil 

belajar ranah pengetahuan. Bagian percobaan, 

refleksi, dan evaluasi masing-masing dapat dilihat 

pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5. 

 
Gambar 3. Contoh bagian percobaan 
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Gambar 4. Contoh bagian refleksi 

Gambar 5. Contoh bagian evaluasi 

Buku panduan guru digunakan sebagai 

petunjuk dalam menggunakan buku siswa. Pada 

bagian pengantar petunjuk guru dijelaskan profil 

bahan ajar, aspek materi, alur pendekatan ilmiah 

(scientific approach), aspek hakikat sains (NOS), 

dan aspek berpikir kritis. Petunjuk penggunaan buku 

siswa disajikan setiap halaman buku siswa. Petunjuk 

ini berisi keterangan tambahan uraian materi, 

metode yang dapat digunakan dalam pertanyaan, 

pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan muncul dari 

siswa, serta kunci jawaban dari setiap soal yang ada 

di buku siswa. Perangkat pembelajaran terdiri atas 

silabus yang menjelaskan secara ringkas uraian 

kompetensi yang dikembangkan. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) berisi rencana 

pembelajaran digunakan oleh guru dalam setiap 

pertemuan. Instrumen penilaian disusun secara rinci 

dan mudah untuk diterapkan guru selama proses 

pembelajaran. Contoh bagian pengantar petunjuk 

guru, petunjuk penggunaan buku siswa, dan 

perangkat pembelajaran masing-masing dapat 

dilihat pada Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Contoh bagian pengantar 

 
Gambar 7. Contoh bagian petunjuk petunjuk 

guru penggunaan buku siswa 

 
Gambar 8. Contoh bagian perangkat  

      Pembelajaran 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar IPA dengan 

mengeksplisitkan hakikat sains (NOS) dan berpikir 

kritis pada topik energi dalam sistem kehidupan 

yang dikembangkan sangat layak untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Hasil ini berdasarkan 

persentase yang diperoleh baik pada buku siswa dan 

buku panduan guru masing-masing sebesar 92,94% 

dan 94,32%. Rata-rata kedua persentase bahan ajar 

IPA yang dikembangkan adalah 93,63% dengan 

kriteria sangat layak.  

Saran 

Adapaun saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk mengantisipasi keterbatasan bahan ajar yang 

dikembangkan sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan produk untuk proses pembelajaran 

di kelas disarankan agar memperhatikan 

perbaikan-perbaikan dari validator agar proses 

pembelajaran di kelas dapat berlangsung lebih 

efektif dan efisien. 

2. Dalam rangka penyebaran produk ke sasaran 

yang lebih luas, disarankan agar dilakukan uji 

coba lapangan terhadap bahan ajar dan 

perangkatnya. 
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3. Pengembangan bahan ajar disarankan untuk 

topik IPA yang lainnya. 
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Abstrak 

 

Salah satu komponen penting untuk membantu proses pembelajaran adalah ketersediaan 

bahan ajar. Bahan ajar yang tersedia saat ini untuk materi sifat bahan dan pemanfaatannya 

masih kurang dalam menyajikan konsep mengenai dampak pemanfaatan bahan tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan bahan ajar dengan pendekatan Science, 

Environment, Technology, and Society (SETS) berupa buku pegangan siswa dan buku 

panduan guru yang ditinjau dari aspek materi, konstruk, dan bahasa. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan model 4-D. Produk hasil pengembangan divalidasi oleh seorang 

dosen IPA sebagai ahli materi dan ahli media. Produk selanjutnya diujicobakan 

keterbacaannya secara terbatas kepada dua orang guru IPA dan 12 siswa kelas VIII SMPN 1 

Pogalan Trenggalek. Jenis data yang diperoleh bersifat kualitatif dan kuantitatif yaitu berupa 

angket yang disertai komentar dan saran. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis 

data nilai rerata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk ini layak dengan nilai rata-rata 

kelayakan materi 93,33% dan kelayakan media 92,14% untuk buku pegangan siswa, 93,33% 

untuk buku panduan guru. Hasil uji coba keterbacaan menunjukkan nilai rata-rata 93,59% 

untuk buku pegangan siswa dan 94% untuk buku panduan guru. Dengan demikian bahan ajar 

yang dikembangkan ini secara umum memiliki kriteria sangat layak. 

 

Kata kunci : bahan ajar, SETS, sifat bahan. 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

pengetahuan yang bersumber dari gejala dan 

fenomena alam yang terjadi di kehidupan sehari-

hari dengan karakteristik khusus yaitu mempelajari 

fenomena alam yang faktual (factual), baik berupa 

kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan 

hubungan sebab-akibatnya (Wisudawati dan 

Sulistyowati, 2014:22). Pembelajaran IPA untuk 

SMP/MTs diajarkan sebagai mata pelajaran yang 

terpadu sesuai amanat Permendikbud nomor 68 

tahun 2013. Pembelajaran IPA secara terpadu 

mengarah pada pembelajaran yang mengkaji 

berbagai konsep IPA sehingga siswa akan memiliki 

penguasaan konsep secara utuh. Pembelajaran IPA 

berdasarkan Kurikulum 2013 merupakan proses 

pembelajaran integratif yang dituangkan dalam 

perumusan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD). 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang 

terdapat dalam Kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran IPA kelas VIII SMP/MTs adalah KD 3.3 

yaitu mendeskripsikan keterkaitan sifat bahan dan 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta 

pengaruh pemanfaatan bahan tertentu terhadap 

kesehatan manusia. Materi tentang sifat bahan dan 

pemanfaatannya sangat dekat dengan kehidupan 

nyata siswa. Pada materi ini siswa akan mempelajari 

tentang berbagai sifat dari bahan-bahan serta 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

Materi sifat bahan dan pemanfaatannya merupakan 

materi baru untuk siswa SMP/MTs kelas VIII 

semester I berdasarkan kurikulum 2013 karena pada 

kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, materi ini masih 

belum ada. Hal ini merupakan tantangan bagi guru 

untuk dapat menguasai materi tersebut dengan baik 

sehingga mampu menyampaikan kepada siswa 

melalui proses belajar mengajar yang tepat. Salah 

satu komponen penting yang diperlukan untuk 

membantu agar proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar adalah ketersediaan bahan ajar yang 

mendukung. 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa 

menguasai kompetensi yang diharapkan (Prastowo, 

2013:17). Bahan ajar yang ada saat ini diantaranya 

adalah buku teks pelajaran yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku 

teks pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah 

berupa buku pegangan siswa dan buku panduan 

guru. Buku ini memuat materi sifat bahan dan 

pemanfaatannya yang meliputi sub materi sifat 

bahan serat, karet, tanah liat dan keramik, gelas, dan 

kayu. Namun dalam buku pelajaran tersebut masih 

kurang memuat konsep mengenai pemanfaatan 

bahan-bahan dan dampak pemanfaatan bahan bagi 

kehidupan masyarakat maupun bagi lingkungan.  

Materi sifat bahan dan pemanfaatannya 

tidak hanya memuat konsep pengetahuan sains 

tentang sifat-sifat berbagai bahan, tetapi juga 

melibatkan pengetahuan lingkungan terkait dampak 

pemanfaatan bahan-bahan tersebut bagi lingkungan 

agar siswa menjadi pribadi yang lebih bertanggung 

jawab. Materi ini juga memuat aspek teknologi 

mailto:yenni.cahyaningsih@gmail.com
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terkait pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan 

produk-produk yang bermanfaat dari berbagai bahan 

yang tersedia di alam. Dampak bagi manusia juga 

menjadi ranah penting yang perlu dipahami siswa 

dalam hal pemanfaatan bahan-bahan tertentu 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 

Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pembelajaran 

IPA yang melibatkan aspek lingkungan, teknologi, 

dan masyarakat dalam penguasaan materi sifat 

bahan dan pemanfaatannya. Pendekatan Science, 

Environment, Technology, and Society (SETS) dapat 

dipilih untuk menunjang kegiatan belajar pada 

materi ini. Pendekatan Science, Environment, 

Technology, and Society (SETS) diharapkan mampu 

memberikan solusi terkait kekurangan pada bahan 

ajar yang tersedia saat ini sehingga dapat 

memberikan perbaikan dalam proses pembelajaran 

pada materi tersebut. Pembelajaran IPA dengan 

menggunakan bahan ajar yang berbasis SETS 

terbukti dapat meningkatan hasil belajar siswa dari 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Wisudawati 

dan Sulistyowati, 2014:73). 

Penyajian materi dengan pendekatan SETS 

diharapkan dapat membantu siswa untuk memiliki 

kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan 

konsep-konsep sains yang diperoleh dalam 

pendidikan sesuai jenjangnya, mengenal produk 

teknologi yang ada di sekitarnya beserta dampaknya 

baik bagi lingkungan maupun masyarakat, mampu 

menggunakan dan kreatif membuat produk 

teknologi, hingga mampu mengambil keputusan 

berdasarkan nilai (Poedjiadi, 2005:123). 

Pengembangan bahan ajar pada materi sifat bahan 

dan pemanfaatannya bertujuan untuk menghasilkan 

bahan ajar yang valid dan layak sebagai peluang 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan ajar IPA dengan pendekatan SETS 

yang dikembangkan mengacu pada model penelitian 

dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang terdiri dari 

empat tahap yang dikenal dengan model 4-D (four D 

Model) (Hobri, 2010:12). Model tersebut terdiri dari 

tahap pendefinisian (define), tahap perancangan 

(design), tahap pengembangan (develop) dan tahap 

penyebaran (disseminate). Pada penelitian ini, 

tahapan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan menggunakan modifikasi model 

pengembangan 4-D hanya sampai pada tahap 

develop, untuk tahap disseminate tidak dilakukan.  

Desain uji coba yang dilakukan pada 

penelitian pengembangan ini adalah validasi ahli dan 

uji coba keterbacaan. Validasi ahli dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan produk dari aspek materi oleh 

validator ahli materi, dan kelayakan bahan ajar dari 

aspek konten, isi, dan penyajian oleh ahli media. Uji 

coba keterbacaan dilakukan pada calon pengguna 

produk, yaitu guru IPA sebagai calon pengguna 

buku panduan guru, dan siswa SMP kelas VIII 

sebagai calon pengguna buku pegangan siswa. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian pengembangan ini berupa 

angket. Angket yang digunakan terdiri dari angket 

penilaian ahli materi, angket penilaian ahli media, 

angket penilaian guru, dan angket penilaian siswa. 

Instrumen pengumpulan data dilengkapi dengan 

aspek yang akan dinilai beserta skala bertingkat yang 

digunakan sebagai panduan dalam penilaian setiap 

aspek yang akan dinilai. Pada instrumen 

pengumpulan data, skala penilaian yang digunakan 

adalah skala Likert. 

Teknik analisis data pada penelitian 

pengembangan ini ada dua macam yaitu teknik 

analisis deskriptif untuk data kualitatif yang berupa 

komentar dan saran, dan teknik perhitungan rata-rata 

untuk data kuantitatif dari perolehan skor penilaian 

setiap aspek yang dinilai. Data kuantitatif digunakan 

untuk mengumpulkan hasil penilaian dan pendapat 

ahli, dan pengguna produk (guru dan siswa) 

mengenai produk bahan ajar yang dikembangkan 

sehingga dapat dianalisis kriteria kelayakan produk 

dengan melihat rata-rata penilaian produk untuk 

semua aspek yang dinilai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyajian Hasil Uji Kelayakan 

Penyajian data hasil uji coba merupakan 

paparan data dari kegiatan uji coba produk yang 

dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu validasi ahli (uji 

ahli materi dan ahli media) dan uji coba keterbacaan 

(guru dan siswa). Penyajian data uji coba dipaparkan 

dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari skor angket validasi oleh 

validator ahli dan lembar penilaian oleh guru dan 

siswa. Data kualitatif diperoleh dari komentar dan 

saran yang diberikan oleh validator dan subjek uji 

coba yang digunakan untuk perbaikan proses 

pengembangan bahan ajar.  

Uji validasi ahli dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu penilaian terhadap kelayakan materi dan 

penilaian kelayakan bahan ajar. Penilaian terhadap 

materi dilakukan untuk mengetahui kebenaran 

konsep dan keterkaitan konsep yang disajikan 

dengan pendekatan yang dipilih. Data penilaian oleh 

ahli materi secara kuantitatif ditunjukkan dalam 

Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Penilaian Bahan Ajar oleh Ahli Materi 

untuk Kebenaran Konsep 

No. Aspek yang Dinilai 
Penilaian 

Ya Tidak 

1 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan serat 
√  

2 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan kayu 
√  

3 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan karet 
√  

4 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan tanah liat 
√  

5 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan kaca 
√  

6 
Kebenaran konsep sifat dan 

pemanfaatan bahan plastik 
√  
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Lanjutan Tabel 2 

Tabel 2. Penilaian Bahan Ajar oleh Ahli Materi 

untuk Keterkaitan Konsep 

 Dari hasil penilaian ahli materi terhadap 

bahan ajar untuk aspek kebenaran konsep diperoleh 

penilaian bahwa konsep yang disajikan telah tepat. 

Penilaian keterkaitan konsep terdiri dari sepuluh 

aspek, yaitu indikator dan tujuan, peta konsep, 

penilaian materi keenam sifat dan pemanfaatan 

bahan, uji kompetensi, dan penilaian. Rerata secara 

keseluruhan hasil penilaian ahli materi diperoleh 

presentase 93,33%, yang memiliki makna bahwa 

bahan ajar yang dikembangkan pada materi sifat 

bahan dan pemanfaatannya dengan pendekatan 

SETS ini dari segi materi memenuhi kriteria “sangat 

layak”.  

Penilaian oleh ahli media digunakan untuk 

mengetahui kelayakan bahan ajar dari segi konten, 

isi, dan penyajian bahan ajar. Penilaian oleh ahli 

bahan ajar dilakukan pada kedua produk yang 

dikembangkan, yaitu buku pegangan siswa dan buku 

panduan guru. Data hasil penilaian oleh ahli bahan 

ajar secara kuantitatif ditunjukkan oleh Tabel 3 dan 

Tabel 4 sebagai berikut. 

Tabel 3. Penilaian Buku Pegangan Siswa oleh 

Ahli Media 

No Aspek yang Dinilai 

Presenta

se rata-

rata(%) 

Kriteria 

1 Cover Buku 90 
Sangat 

layak 

2 Kata Pengantar 100 
Sangat 

layak 

3 
Petunjuk Penggunaan 

Buku 
100 

Sangat 

layak 

4 Daftar Isi 90 
Sangat 

layak 

5 Peta Konsep 80 Layak 

6 Materi 93.33 
Sangat 

layak 

7 Kegiatan Belajar Siswa 93.33 
Sangat 

layak 

8 Rangkuman 100 
Sangat 

layak 

9 Uji Kompetensi 90 
Sangat 

layak 

10 Glosarium 100 
Sangat 

layak 

11 Daftar Pustaka 80 Layak 

12 Kebahasaan 70 Layak 

13 Kegrafisan 100 
Sangat 

layak 

Rata-rata penilaian 92.14 
Sangat 

layak 

 

Tabel 4. Penilaian Buku Panduan Guru oleh Ahli 

Media 

No. Aspek yang Dinilai 
Presentase 

rata-rata(%) 
Kriteria 

1 Cover Buku 95 
Sangat 

layak 

2 Kata Pengantar 100 
Sangat 

layak 

3 
Petunjuk Penggunaan 

Buku 
100 

Sangat 

layak 

4 Daftar Isi 90 
Sangat 

layak 

5 Peta Konsep 80 Layak 

6 
Kegiatan 

Pembelajaran 
100 

Sangat 

layak 

7 Materi 93.33 
Sangat 

layak 

8 
Kunci Jawaban Uji 

Kompetensi 
100 

Sangat 

layak 

9 Penilaian 80 Layak 

10 Daftar Pustaka 80 Layak 

11 Kebahasaan 80 Layak 

12 Kegrafisan 100 
Sangat 

layak 

Rata-rata penilaian 93.33 
Sangat 

layak 

Hasil validasi materi dan validasi media 

dari bahan ajar yang dikembangkan menunjukkan 

penilaian yang memenuhi kriteria sangat layak. Data 

kualitatif berupa komentar dan saran dari validator 

digunakan untuk memperbaiki produk, seperti 

berdasarkan saran validator materi untuk 

memperbaiki urutan indikator pembelajaran, 

memperhatikan penggunaan kata unsur, serta perlu 

untuk menambahkan rubrik penilaian diskusi pada 

buku panduan guru. Berdasarkan data kualitatif yang 

diperoleh dari uji ahli materi dan ahli media dapat 

disimpulkan bahwa produk bahan ajar yang 

dikembangkan pada materi sifat bahan dan 

pemanfaatannya sangat layak dan dapat digunakan 

dengan revisi kecil. 

Uji coba keterbacaan dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui keterbacaan dan 

kemudahan produk yang dikembangkan untuk 

digunakan oleh calon pengguna. Data hasil uji coba 

keterbacaan oleh guru dan siswa secara kuantitatif 

ditunjukkan oleh Tabel 5 dan Tabel 6 sebagai 

berikut. 

Tabel 5. Hasil Uji Coba Keterbacaan Buku 

Panduan Guru 

No Aspek yang Dinilai 

Presentase 

rata-

rata(%) 

Kriteria 

1 
Cover menarik dan 

tulisan jelas 
90 Sangat baik 

2 Kata pengantar 80 Baik 

3 
Petunjuk penggunaan 

buku 
90 Sangat baik 

4 Daftar Isi 100 Sangat baik 

5 Peta Konsep 90 Sangat baik 

No. Aspek yang Dinilai 

Presentase 

rata-rata 

(%) 

Kriteria 

1 Indikator dan Tujuan 60 
Cukup 

layak 

2 Peta Konsep 73,33 Layak 

3 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Serat 
100 

Sangat 

layak 

4 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Kayu 
100 

Sangat 

layak 

5 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Karet 
100 

Sangat 

layak 

6 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Tanah Liat 
100 

Sangat 

layak 

7 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Kaca 
100 

Sangat 

layak 

8 
Sifat dan Pemanfaatan 

Bahan Plastik 
100 

Sangat 

layak 

9 Uji Kompetensi 90 
Sangat 

layak 

10 Penilaian 80 Layak 

Rata-rata Keseluruhan 93,33 
Sangat 

layak 
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6 
Indikator 

pembelajaran 
100 Sangat baik 

7 Tujuan pembelajaran 100 Sangat baik 

8 Materi 100 Sangat baik 

9 

Kegiatan pembelajar-

an sesuai karakteristik 

materi dan siswa 

90 Sangat baik 

10 

Bahan ajar menyedia-

kan kegiatan belajar 

dan pengamatan 

100 Sangat baik 

11 
Uji kompetensi dan 

kunci jawaban 
100 Sangat baik 

12 
Jenis penilaian yang 

digunakan tepat 
90 Sangat baik 

13 
Instrumen penilaian 

yang disajikan tepat 
90 Sangat baik 

14 
Tampilan bahan ajar 

secara keseluruhan 
100 Sangat baik 

15 Penulisan bahan ajar 90 Sangat baik 

Rata-rata penilaian 94 Sangat baik 

 

Tabel 6. Hasil Uji Coba Keterbacaan Buku 

Pegangan Siswa 

No. Aspek yang Dinilai 

Presentase 

rata-

rata(%) 

Kriteria 

1 
Cover menarik dan 

tulisan jelas 
81.67 Sangat baik 

2 Kata pengantar 90 Sangat baik 

3 
Petunjuk penggunaan 

buku 
96.67 Sangat baik 

4 Daftar Isi 96.67 Sangat baik 

5 Peta Konsep 95 Sangat baik 

6 
Pendahuluan bab 

menarik 
95 Sangat baik 

7 Materi bahan ajar 95 Sangat baik 

8 
Kegiatan belajar dan 

pengamatan 
91.67 Sangat baik 

9 Uji kompetensi 91.67 Sangat baik 

10 Rangkuman 95 Sangat baik 

11 
Tampilan bahan ajar 

secara keseluruhan 
96.67 Sangat baik 

12 Kemenarikan gambar 98.33 Sangat baik 

13 Penulisan bahan ajar 93.33 Sangat baik 

Rata-rata penilaian 93.59 Sangat baik 

Hasil penilaian dari uji coba keterbacaan 

oleh guru dan siswa menunjukkan bahwa bahan ajar 

yang dikembangkan memperoleh nilai rata-rata 94% 

dan 93,59% dan termasuk dalam kriteria sangat baik 

atau sangat mudah untuk digunakan. Data kualitatif 

berupa komentar dan saran yang diberikan oleh 

calon pengguna buku panduan guru menunjukkan 

bahwa secara umum bahan ajar yang dikembangkan 

berupa buku panduan guru sudah bagus dan dapat 

membantu dalam proses pembelajaran. Komentar 

dan saran yang diberikan oleh siswa sebagai calon 

pengguna buku pegangan siswa secara umum 

menunjukkan bahwa buku yang dikembangkan 

menarik, mudah untuk dipahami, gambar yang 

disajikan bagus dan mendukung, dan dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam belajar 

materi sifat bahan dan pemanfaatannya. 

 

Deskripsi Hasil Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan sebuah produk berupa bahan ajar 

IPA pada materi sifat bahan dan pemanfaatannya 

sebagai peluang untuk meningkatan hasil belajar 

siswa SMP kelas VIII. Bahan ajar yang 

dikembangkan berupa buku pegangan siswa untuk 

calon pengguna siswa SMP kelas VIII dan buku 

panduan guru untuk calon pengguna guru IPA SMP. 

Pada cover buku pegangan siswa termuat judul 

materi dan sasaran pengguna buku, serta menampil-

kan enam gambar yang mewakili sub materi dalam 

buku, lambang kurikulum 2013 sebagai identitas 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan mengacu 

pada kurikulum 2013, lambang Universitas Negeri 

Malang, dan identitas pengembang beserta dosen 

pembimbing. Tampilan cover buku pegangan siswa 

seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buku pegangan siswa memuat enam sub 

materi mengenai sifat bahan dan pemanfaatannya 

yang disajikan ke dalam aspek sains, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. Pada materi dilengkapi 

dengan gambar yang mendukung untuk membantu 

siswa dalam memahami materi. Buku pegangan 

siswa juga menyediakan bahan diskusi dan uji 

kompetensi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi. 

Buku panduan guru selain menyediakan 

materi, juga disajikan alternatif jawaban dan 

panduan guru untuk membantu membimbing dalam 

proses pembelajaran. Pada buku panduan guru juga 

memuat kompetensi dasar dan indikator 

pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penyusunan bahan ajar ini. Cover buku panduan 

guru memuat konten yang sama dengan buku 

pegangan siswa. Perbedaan cover buku terdapat 

pada sasaran pengguna produk dan warna latar 

cover. Tampilan cover buku panduan guru adalah 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Cover Buku Pegangan Siswa 

Gambar 2. Cover Buku Panduan Guru 
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Hasil uji validasi oleh ahli materi 

menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria sangat layak dari aspek 

kebenaran dan keterkaitan konsep dengan 

pendekatan SETS yang digunakan. Komentar dan 

saran yang diberikan oleh ahli materi digunakan 

untuk perbaikan pada bahan ajar yang 

dikembangkan. Perbaikan pada bahan ajar yang 

dilakukan antara lain dengan memperbaiki susunan 

indikator pembelajaran yang dikembangkan, 

mengganti penggunaan kata unsur pada kalimat 

yang kurang tepat, serta menambahkan rubrik 

penilaian dan panduan guru untuk mengarahkan 

keterkaitan materi dan pendekatan SETS pada buku 

panduan guru. Komentar yang diberikan oleh ahli 

media mengarahkan untuk memperbaiki 

penggunaan kata dan pemenggalan kata yang lebih 

baik dan menyesuaikan antara tabel hasil 

pengamatan dengan komponen yang akan diamati. 

Penilaian dari tahap uji validasi ahli secara umum 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak. 

Uji coba keterbacaan dilaksanakan setelah 

bahan ajar diperbaiki sesuai hasil uji validasi ahli. 

Uji coba keterbacaan dilaksanakan dengan subjek uji 

coba yaitu dua orang guru IPA SMPN 1 Pogalan 

sebagai calon pengguna dari produk buku panduan 

guru, dan 12 orang siswa SMP kelas VIII SMPN 1 

Pogalan sebagai calon pengguna dari produk buku 

pegangan siswa. Hasil penilaian yang diberikan oleh 

dua guru IPA terhadap buku panduan guru yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik dan 

mudah digunakan untuk membantu dalam proses 

pembelajaran. Hasil penilaian yang diberikan oleh 

siswa terhadap buku pegangan siswa yang dikem-

bangkan memenuhi kriteria sangat baik dan mudah 

untuk digunakan. Siswa memberikan komen-tar 

bahwa buku yang dikembangkan mudah untuk dipa-

hami, gambar yang disajkan menarik dan mendu-

kung materi, dan buku ini menyajkan pengetahuan 

umum yang membantu siswa untuk lebih tertarik 

untuk membaca.  

Bahan ajar yang dikembangkan pada materi 

sifat bahan dan pemanfaatannya ini berguna untuk 

memfasilitasi proses belajar siswa dengan tujuan 

dapat membuat siswa lebih mampu memahami 

keterkaitan antar aspek dalam pendekatan SETS 

terhadap materi yang disajikan sehingga membantu 

siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya. Buku 

panduan guru yang dikembangkan juga ditujukan 

untuk membantu guru untuk lebih dapat menyam-

paikan materi ini dengan memilih pendeka-tan SETS 

yang dapat memberikan pengalaman belajar yang 

lebih bermakna untuk siswa.  

Penelitian Fitriani (2012) menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif penerapan pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan SETS terhadap hasil 

belajar siswa dalam pencapaian kompetensi IPA 

terpadu. Peningkatan hasil belajar tersebut terlihat 

pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

terlihat dari hasil penelitian berdasarkan perhitungan 

ketuntasan belajar pada kelas eksperimen. Hal ini 

juga didukung dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Yannurdanti (2013) yang menunjuk-

kan bahwa bahan ajar yang dikembangkan berupa 

modul IPA terpadu berbasis salingtemas efektif 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

terlihat pada perbedaan hasil nilai pretes dan postes 

kelas penerapan modul. Nugraheni (2013) juga 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa prestasi 

belajar kognitif dan afektif siswa pada pembelajaran 

SETS lebih baik karena pembelajaran dengan SETS 

berusaha untuk membawa siswa agar memiliki 

kemampuan memandang sesuatu secara terintegrasi 

dengan mengaitkan keempat unsur SETS sehingga 

dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. 

Berdasarkan hal tersebut, bahan ajar yang dikem-

bangkan dengan pendekatan SETS ini berpeluang 

untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajarnya pada materi sifat bahan dan 

pemanfaatannya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan 

ini adalah didapatkannya produk bahan ajar berupa 

buku pegangan siswa dan buku panduan guru. Bahan 

ajar yang dikembangkan didasarkan pada materi 

sifat bahan dan pemanfaatannya yang menyajikan 

enam sub materi pokok yaitu bahan serat, kayu, 

karet, tanah liat, kaca, dan plastik. Pendekatan SETS 

dipilih sebagai inovasi dari produk yang 

dikembangkan dan ditujukan untuk memperkaya isi 

dari bahan ajar yang dikembangkan. Bahan ajar yang 

dikembangkan dilengkapi dengan kegiatan belajar 

dan pengamatan serta gambar yang ditujukan untuk 

membantu siswa agar lebih mudah memahami 

materi sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Produk bahan ajar ini telah melalui uji coba, 

yaitu uji validasi oleh ahli materi dan ahli media, dan 

uji coba keterbacaan oleh calon pengguna (guru dan 

siswa). Hasil validasi oleh ahli materi memperoleh 

nilai 93,33% dan memenuhi kriteria sangat layak 

untuk materi yang dikembangkan. Hasil validasi 

oleh ahli media memperoleh nilai 92,14% untuk 

buku pegangan siswa dan 93,33% untuk buku 

panduan guru. Hasil uji coba keterbacaan memper-

oleh nilai 93,59% untuk buku pegangan siswa dan 

94% untuk buku panduan guru. Secara keseluruhan 

bahan ajar yang dikembangkan memperoleh penilai-

an sangat layak dan sangat baik untuk digunakan. 

Saran 

 Saran yang diberikan dalam pengembangan 

bahan ajar ini adalah dengan melakukan uji coba 

yang lebih luas dengan penggunaan bahan ajar oleh 

siswa dan guru pada kegiatan pembelajaran di kelas 

untuk mengetahui keefektifan produk yang telah 

dikembangkan. Bahan ajar yang telah 

dikembangkan diharapkan dapat digunakan oleh 

peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bahan ajar pada kompetensi dasar 

yang sama maupun berbeda dengan berbagai 

perbaikan maupun penambahan konten untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik. 
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Abstrak 

 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan modul IPA terpadu model 

connected untuk siswa kelas VIII SMP/MTs pada materi sistem pencernaan makanan yang 

layak. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan. Hasil analisis kelayakan dan keterbacaan masing-masing menunjukkan 

persentase sebesar 92,64% dan 86,55% yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, modul dapat dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam 

pembelajaran IPA sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

Kata kunci: Modul IPA Terpadu, Model Connected, Pencernaan Makanan 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA sesuai kurikulum 2013 

dilaksanakan dengan sistem pembelajaran terpadu. 

Pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik baik secara 

individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, 

dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik 

dan otentik (Puskur, 2006). Pembelajaran IPA 

terpadu membahas satu konsep dari berbagai aspek 

bidang kajian dalam bidang kajian IPA (Puskur, 

2006; Setyowati, dkk, 2013).  

Pembelajaran IPA di lapangan saat ini belum 

terlaksana secara maksimal sesuai harapan. Hal ini 

didasarkan observasi melalui wawancara dengan 

salah seorang guru IPA dan tiga orang siswa kelas 

VIII-A di MTsN Malang II. Informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara adalah dua dari tiga 

orang guru IPA di MTsN Malang II memiliki latar 

belakang pendidikan Biologi dan Fisika bukan 

pendidikan IPA. Bahan ajar yang digunakan masih 

terbatas, yaitu hanya buku paket dari Kemendikbud 

dan LKS yang diterbitkan oleh MGMP. Menurut 

tiga orang siswa kelas VIII-A MTsN Malang II, 

penyajian materi IPA pada buku siswa dari 

Kemendikbud dan LKS MGMP kurang menarik, 

monoton, terlalu banyak bacaan, dan membosankan 

sehingga mereka malas untuk membaca dan kurang 

termotivasi untuk belajar. Selain itu, bahan ajar yang 

ada di sekolah juga belum menunjukkan keterpadu-

an, belum menunjukkan kegiatan belajar 5M, dan 

kurang sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga 

diperlukan adanya bahan ajar  yang lainnya. 

Alternatif solusi yang diajukan untuk 

mengatasi keterbatasan jumlah bahan ajar dan belum 

maksimalnya keterlaksanaan pembelajaran IPA 

terpadu di SMP/MTs antara lain dengan menyusun 

modul IPA terpadu model connected. Modul IPA 

yang dikembangkan merupakan modul yang 

memuat serangkaian kegiatan belajar dengan 

menggunakan pendekatan saintifik 5M, 

menggunakan model keterpaduan connected, 

mengaitkan materi Biologi, Fisika, dan Kimia 

dengan menggunakan Biologi sebagai “platform”, 

serta mengaitkan sistem pencernaan dengan sistem 

pernapasan, sistem peredaran darah, dan 

penggunaan energi makanan. Materi sistem 

pencernaan makanan pada manusia dipilih oleh 

penulis karena sistem pencernaan makanan erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Selain itu, materi juga mudah dipadukan dari aspek 

kajian Biologi, Fisika, dan Kimia. Modul IPA 

terpadu diharapkan dapat mengatasi kendala 

pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu dari segi 

keterbatasan bahan ajar dan keterbatasan guru IPA 

serta dapat memberikan gambaran kepada guru 

bagaimana pembelajaran IPA terpadu yang 

sesungguhnya sesuai dengan kurikulum 2013 

(Noviana, dkk, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian 

dan pengembangan ini adalah menghasilkan modul 

IPA terpadu model connected pada materi sistem 

pencernaan makanan untuk siswa kelas VIII 

SMP/MTs yang layak. Modul IPA terpadu meng-

gunakan model keterpaduan connected yaitu 

mengaitkan bidang kajian Biologi, Fisika, dan 

Kimia. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan model pengembangan 4D 

Thiagarajan (1974). Menurut model pengembangan 

yang diusulkan oleh Thiagarajan (1974), tahap 

pertama yaitu pendefinisian (define) dimana 

kegiatan yang dilakukan adalah analisis ujung 

depan, analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, 

dan perumusan tujuan pembelajaran. Pendefinisian 

dilakukan untuk menganalisis pernasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran IPA terpadu kurikulum 

2013 terutama masalah yang berkaitan dengan bahan 

ajar. Tahap kedua yaitu perancangan (design) 

dimana kegiatan yang dilakukan adalah mendesain 

rancangan awal modul. Perancangan dilakukan 

dengan menentukan komponen-komponen yang 

akan termuat dalam modul, yaitu pendahuluan, isi, 

dan penutup modul. Tahap ketiga yaitu pengem-

bangan (develop) dimana di dalamnya dilakukan 
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pengembangan dan penulisan produk yang dikem-

bangkan yaitu modul IPA berpendekatan saintifik itu 

sendiri, validasi modul, revisi 1, uji keterbacaan, 

revisi 2, dan dihasilkan produk akhir hasil 

pengembangan modul IPA. Tahap yang terakhir 

yaitu tahapan disseminate tidak dilakukan oleh 

pengembang. Penyebarluasan produk bisa dilakukan 

oleh pengembang selanjutnya dengan uji coba lebih 

lanjut tentunya dalam skala yang lebih luas. 

Validasi modul meliputi penilaian oleh 

validator ahli, yaitu dosen IPA Universitas Negeri 

Malang dan Guru IPA MTsN Malang II. Validasi 

yang dilakukan oleh dosen dan guru adalah untuk 

menilai modul dari aspek kebenaran konsep, isi, 

desain, dan bahasa. Uji keterbacaan melibatkan 22 

siswa kelas VIII-A MTsN Malang II. Proses uji 

keterbacaan dilakukan dengan meminta siswa untuk 

mempelajari dan membaca materi sistem pencernaan 

makanan menggunakan modul. Setelah itu, siswa 

diminta untuk mengisi angket sesuai dengan apa 

yang dialami siswa selama menggunakan modul. 

Setelah dilakukan validasi dan uji 

keterbacaan maka diperoleh data kuantitatif berupa 

skor angket penilaian dari validator dan skor angket 

penilaian dari siswa serta data kualitatif berupa 

komentar dan saran dari validator dan siswa sebagai 

pengguna modul. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah lembar validasi dan uji 

keterbacaan produk dalam bentuk angket mengguna-

kan skala Likert 4 tingkat. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

data kuantitatif dari hasil validasi adalah dengan 

menghitung persentase jawaban. Rumus yang 

digunakan untuk mengolah data kuantitatif adalah 

sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

P  = persentase 

∑x = jumlah jawaban responden dalam 1 item 

∑xi = jumlah nilai ideal item 

(Arikunto, 2013). 

 

Tabel 1 Kriteria Kelayakan dan Keterbacaan 

Modul 
Presentase  Makna  

81%-100% Sangat layak  

61%-80% Layak  

41%-60% Cukup layak  

21%-40% 

0%-20% 

Kurang layak  

Tidak layak  

(Riduwan, 2004) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Validasi dan Uji Keterbacaan 

Modul IPA terpadu model connected pada 

materi sistem pencernaan makanan pada manusia 

yang telah dikembangkan terdiri atas petunjuk untuk 

guru dan modul untuk siswa. Petunjuk untuk guru 

dilengkapi dengan langkah pembelajaran 

menggunakan modul, kunci jawaban, dan pedoman 

penilaian.  

Modul yang telah dikembangkan kemudian 

divalidasi oleh dosen IPA Universitas Negeri 

Malang dan guru IPA MTsN Malang II kemudian 

diuji keterbacaannya oleh siswa kelas VIII-A MTsN 

Malang II. Hasil validasi dan uji keterbacaan modul 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Rerata Hasil Validasi dan Uji 

Keterbacaan Modul IPA Terpadu 

No. Aspek 
P 

(%) 
Kriteria 

1 Kebenaran Konsep 93,75 Sangat Layak 

2 

Kelayakan Isi dan 

Desain Petunjuk untuk 

Guru 

91,53 Sangat Layak 

3 
Kelayakan Isi dan 

Desain Modul Ssiwa 
94,31 Sangat Layak 

4 Kelayakan Kebahasaan 90,96 Sangat Layak 

5 Uji Keterbacaan 86,55 Sangat Layak 

Rata-rata 91,42 Sangat Layak 

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata persentase 

kelayakan dan keterbacaan modul IPA terpadu yang 

diperoleh adalah sebesar 91,42%. Persentase ini 

menunjukkan bahwa modul IPA terpadu model 

connected pada materi sistem pencernaan makanan 

yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori 

sangat layak dan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Meskipun secara menyeluruh komponen 

modul IPA terpadu termasuk kategori layak, namun 

tetap perlu dilakukan perbaikan pada beberapa 

komponen berdasarkan saran dan komentar dari 

validator ahli. Komentar dan saran dari validator 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 Komentar dan Saran dari Dosen dan 

Guru terhadap Modul IPA Terpadu 
Validator Komentar dan Saran 

V1 

- Gambar disesuaikan dengan gambar-gambar 

sebelumnya karena terlalu kontras 

perbedaannya. Sebaiknya dibuat lebih 

menarik (eye-catching). 

- Sebaiknya soal uji kompetensi dibuat lebih 

bervariasi ranahnya. 

V2 

- Modul sudah bagus karena gambarnya 

menarik, isi materi mudah dipahami dan 

memotivasi siswa untuk mau membaca 

materi terlebih dahulu, sehingga merangsang 

siswa untuk berkreatif. 

- Untuk modul materi yang lainnya mudah-

mudahan lebih bagus, menarik, dan lebih 

mudah dipahami siswa. 

Berdasarkan saran dan komentar dari dosen 

dan guru dapat diketahui bahwa petunjuk untuk guru 

dan modul siswa sudah bagus hanya perlu perbaikan 

pada bagian gambar halaman sampul dan soal-soal 

uji kompetensi yang masih kurang bervariasi 

ranahnya. Namun, secara keseluruhan modul sudah 

bagus dan dapat membantu siswa memahami materi 

yang disajikan. 

 

Pembahasan 

Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian 

pengembangan ini berupa petunjuk untuk guru dan 

modul siswa yang menggunakan model connected 

pada materi sistem pencernaan makanan. Modul IPA 

yang telah dikembangkan dicetak dalam kertas HVS 

berukuran A4 dan tebalnya 80 gram. Modul 
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menggunakan model keterpaduan connected dan 

berpendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 

2013. Modul IPA terpadu membahas materi sistem 

pencernaan makanan pada manusia dan keter-

kaitannya dengan sistem peredaran darah, sistem 

pernapasan, dan penggunaan energi makanan. Selain 

itu, materi sistem pencernaan makanan pada 

manusia juga dibahas dari bidang kajian Biologi, 

Fisika, dan Kimia. Modul IPA terpadu yang dikem-

bangkan menjadikan penggunaan waktu pembe-

lajaran IPA lebih efisien dan pencapaian tujuan 

pembelajaran lebih efektif (Trianto, 2007). Modul 

memuat serangkaian kegiatan belajar 5M yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan data atau 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Modul IPA terpadu model connected pada 

materi sistem pencernaan makanan pada manusia ini 

telah melalui proses validasi dari dosen IPA dan 

guru IPA. Berdasarkan hasil validasi dari dosen dan 

guru diperoleh persentase rata-rata dari aspek 

kebenaran konsep 93,75% (sangat layak), aspek isi 

dan desain petunjuk untuk guru sebesar 91,53% 

(sangat layak), aspek isi dan desain modul siswa 

sebesar 94,31% (sangat layak), dan aspek 

kebahasaan sebesar 90,96% (sangat layak). 

Sedangkan hasil uji keterbacaan memperoleh 

persentase sebesar 86,55% (sangat layak). Hal ini 

berarti modul IPA terpadu model connected pada 

materi sistem pencernaan makanan pada manusia 

termasuk dalam kategori sangat layak dan dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Revisi produk dilakukan atas dasar penilaian, 

saran, dan komentar dari validator ahli dan dari 

penilaian pengguna produk yaitu siswa itu sendiri. 

Produk yang telah divalidasi kemudian diuji 

keterbacaannya di kelas VIII-A MTsN Malang II. 

Revisi yang dilakukan setelah uji keterbacaan 

menghasilkan produk yang sudah jadi dan layak. 

Komponen dari modul IPA terpadu untuk guru 

terdiri dari: a) halaman sampul; b) kata pengantar; c) 

daftar isi; d) petunjuk penggunaan modul; e) 

pendahuluan; f) kunci jawaban kegiatan belajar; g) 

kunci jawaban latihan soal dan pedoman penilaian; 

h) kunci jawaban uji kompetensi dan pedoman 

penilaian; i) pokok materi; dan j) daftar pustaka. 

Komponen penyusun modul siswa terdiri dari: a) 

halaman sampul; b) kata pengantar; c) daftar isi; d) 

petunjuk penggunaan modul; e) kompetensi inti dan 

kompetensi dasar; f) indikator dan tujuan 

pembelajaran; g) kegiatan belajar 5M; h) latihan 

soal; i) uji kompetensi; j) pokok materi; dan k) daftar 

pustaka. 

Adapun kelebihan pembelajaran dengan 

menggunakan modul adalah meningkatkan motivasi 

siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas 

pelajaran dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan 

kemampuan; setelah dilakukan evaluasi, guru dan 

siswa dapat mengetahui bagian mana yang sudah 

dipahami dan belum dipahami siswa; siswa 

mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya; dan 

pendidikan lebih berdaya guna karena bahan 

pelajaran disusun menurut jenjang akademik 

(Indriyanti dalam Muhafid, dkk, 2013). 

Keunggulan dari produk yang dikembangkan 

ini adalah menggunakan model keterpaduan 

connected yang mengaitkan materi IPA dengan 

menggunakan Biologi sebagai “platform”, modul 

membahas materi sistem pencernaan makanan pada 

manusia serta keterkaitannya dengan sistem 

pernapasan, sistem peredaran darah, dan 

penggunaan energi makanan serta memuat 

serangkaian kegiatan belajar dengan menggunakan 

pendekatan saintifik 5M (mengamati, menanya, 

mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan). Modul IPA materi sistem 

pencernaan makanan pada manusia ini 

dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah 

bahan ajar IPA yang digunakan oleh siswa di tingkat 

SMP/MTs dan juga untuk memberikan gambaran 

bagaimana pembelajaran IPA terpadu yang 

sesungguhnya sesuai kurikulum 2013. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan adalah (1) modul IPA 

terpadu yang dikembangkan merupakan modul yang 

menggunakan model keterpaduan connected pada 

materi sistem pencernaan makanan untuk kelas VIII 

SMP/MTs, (2) modul memenuhi kriteria kelayakan 

dengan persentase rata-rata sebesar 91,42% yang 

termasuk dalam kategori sangat layak, (3) Modul 

IPA terpadu hasil penelitian dan pengembangan 

telah sesuai dengan kurikulum 2013 dan (4) modul 

dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di 

SMP/MTs. 

Saran 

Modul yang telah dikembangkan sebaiknya 

diuji dengan skala yang lebih luas dan diuji 

keefektifannya, kemudian didiseminasikan melalui 

seminar pendidikan IPA. Pengembangan modul 

lebih lanjut dapat dilakukan dengan 

mengembangkan modul IPA yang serupa namun 

pada materi yang berbeda. 
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Abstrak 

 

Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Media pembelajaran juga dapat 

berfungsi sebagai alat untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep. Tujuan 

penelitian pengembangan ini adalah mengembangkan media pembelajaran berbantuan 

komputer materi pesawat sederhana untuk siswa SMP yang tervalidasi dan layak digunakan. 

Desain pengembangan media pembelajaran ini menggunakan modifikasi langkah 

pengembangan Thiagarajan. Data dalam penelitian pengembangan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil validasi  media sebesar 81,5% menunjukkan kriteria sangat layak, dan hasil 

uji pemahaman konsep sebesar 88,7%. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, pesawat sederhana, pemahaman konsep 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 

diharapkan terpadu, menggunakan aneka sumber 

belajar, berbasis kompetensi, berorientasi pada 

keterampilan aplikatif, dan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (Permendikbud No. 65, 

2013). Pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 juga 

menuntut pembelajaran yang interaktif dan 

menyenangkan (Kemdikbud, 2013). Dengan 

demikian, IPA dalam pembelajarannya dituntut 

untuk terpadu, berbasis kompetensi dan berorientasi 

pada keterampilan aplikatif, serta dituntut untuk 

lebih memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi agar pembelajaran dapat interaktif dan 

menyenangkan.  

Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi di lapangan 

masih belum diterapkan. Penggunaan media 

pembelajaran juga belum dapat berjalan dengan 

maksimal (Pariartha, dkk., 2012; Imamah, 2012; 

Damayanti, dkk., 2013). Penggunaan media 

pembelajaran yang belum maksimal dikarenakan 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran (Wulandari, 

dkk., 2013; Saleha, dkk., 2014; Yuliastuti, dkk., 

2014). Dalam pembelajaran, guru belum 

memanfaatkan teknologi dan masih menggunakan 

gaya mengajar yang kurang menyenangkan bagi 

siswa (Sari, 2013). 

Kurangnya pemanfaatan teknologi 

pembelajaran akan berdampak pada kurangnya 

motivasi siswa dalam belajar (Fakhriyah, 2014). 

Kurangnya motivasi berdampak pada tingkat 

pemahaman siswa. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan media pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran yang dapat 

mendukung proses pembelajaran IPA adalah media 

pembelajaran yang bervariasi (Trianto, 2009:128; 

Thomas & Israel, 2014). Media pembelajaran 

merupakan alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan (Kustandi & Sucipto, 

2011:9). Media pembelajaran juga dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam 

kegiatan belajar (Sakti, dkk, 2014). Motivasi siswa 

yang tinggi dalam pembelajaran juga akan 

berdampak positif pada prestasi belajar siswa (Liu, 

dkk., 2011; Kiray, dkk., 2015). Salah satu media 

pembelajaran yang dapat menunjang tercapainya 

tujuan pembelajaran adalah media pembelajaran 

berbantuan komputer. 

Media pembelajaran berbantuan komputer 

dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa. 

Kebutuhan siswa yang dapat dibantu oleh media 

pembelajaran adalah kebutuhan untuk memperjelas 

materi. Media dapat menggambarkan dan 

menyajikan fenomena yang menyerupai keadaan 

sebenarnya sehingga dapat membantu siswa 

memahami konsep pada suatu materi (Fakhriyah, 

2014).  Materi yang dapat diperjelas dengan 

menggunakan media pembelajaran salah satunya 

adalah materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana 

erat kaitannya dengan siswa, namun hasil 

pembelajaran yang dicapai masih belum bisa 

mencapai KKM (Tsaniyah, 2014). 

Ketidaktercapaian atau ketuntasan siswa 

dalam mencapai KKM pada materi pesawat 

sederhana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang mempengaruhi salah satunya adalah kesulitan 

dalam memahami konsep 33,9% (Tsaniyah, 2014).  

Faktor lain yang mempengaruhi adalah tidak adanya 

motivasi bagi siswa untuk mempelajari materi 

(Wahyuli, A.P, 2014). Tidak adanya motivasi 

dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang 

kurang mendukung pemahaman, terlalu banyak 

hapalan dan kurang dilengkapi praktek-praktek di 

lapangan (Siagian & Tanjung, 2013). Oleh karena 

itu, guru perlu memperhatikan inovasi dalam 

mailto:hayati.damafitri.h@gmail.com
mailto:winarto.fmipa@um.ac.id
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pembelajaran (Rahayu, dkk., 2013). Inovasi baru 

dalam pembelajaran pokok bahasan pesawat 

sederhana, salah satunya melalui pengembangan 

media pembelajaran berbantuan komputer. 

Pengembangan ini perlu dilakukan, karena 

media yang ada di lapangan belum membahas materi 

pesawat sederhana dengan lengkap, hanya setiap sub 

materi saja. Media yang pernah dikembangkan 

hanya ada pengungkit jenis 1 atau pengungkit jenis 

3. Selain itu, belum dilengkapi pula dengan latihan 

soal yang langsung memberikan balikan. Penelitian 

yang pernah dikembangkan oleh Mubin, (2012); Sari 

(2014) menunjukkan hasil layak terhadap media 

yang dikembangkan, dan dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi pesawat sederhana, 

tetapi media yang telah dikembangkan hanya untuk 

siswa pada tingkat sekolah dasar. Media untuk siswa 

sekolah menengah dengan beracuan terhadap 

kurikulum 2013 masih perlu dikembangkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan 

penelitian dan pengembangan ini adalah 

mengembangkan media pembelajaran berbantuan 

komputer  materi pesawat sederhana untuk siswa 

SMP kelas VIII semester gasal yang tervalidasi dan 

layak digunakan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan modifikasi model penelitian pengem-

bangan 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, 

dkk. (1974:5). Langkah-langkah model pengem-

bangan 4D yaitu define (tahap pembatasan), design 

(tahap perancangan), develop (tahap pengembang-

an), dan disseminate (tahap penyebaran). Pada 

penelitian tahap disseminate tidak dilakukan karena 

keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga dari peneliti. 

Adapun langkah-langkah pengembangan media 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Langkah-Langkah Pengembangan  

    Media Pembelajaran menggunakan  

    Modifikasi Model 4D 

Instrumen pengumpulan data pada 

penelitian ini berupa lembar validasi dan angket. 

Angket berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 

tanggapan siswa setelah menggunakan media. 

Lembar validasi berisi aspek yang berhubungan 

dengan materi dan media yang harus dinilai dari 

produk penelitian ini. Instrumen uji pemahaman 

konsep berupa lembar soal. Soal pemahaman konsep 

berjumlah 15 soal tentang materi pesawat sederhana. 

Validator media akan menilai tampilan dari media 

yang dikembangkan, sedangkan validator materi 

akan menilai isi materi yang disajikan pada media. 

Angket dan lembar validasi dilengkapi dengan 

petunjuk dalam penilaiannya. 

Media pembelajaran yang telah didesain, 

diuji coba dengan tujuan untuk mengetahui 

kelayakan dari media pembelajaran. Pengujian 

media pembelajaran dilakukan dua tahap, yakni uji 

ahli dan uji keterbacaan. Uji ahli dimaksudkan untuk 

mendapatkan kevalidan atau kelayakan produk dari 

validator. Validator yang menguji media adalah 

dosen Fisika Universitas Negeri Malang dan guru 

IPA SMPN 1 Malang. Uji keterbacaan terhadap 

subek uji coba dimaksudkan untuk mengetahui 

kelayakan dan keterbacaan produk yang 

dikembangkan. Subjek uji keterbacaan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 

Malang yang sudah pernah mendapatkan materi 

pesawat sederhana sebanyak 20 siswa. Uji coba 

dilakukan dengan menyebarkan angket respon siswa 

untuk memperoleh data respon siswa setelah 

menggunakan media. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah teknik 

persentase dan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Perhitungan persentase diperoleh setelah 

menentukan nilai rerata. Penentuan nilai rerata 

diperoleh dengan rumus: 

 

�̅� = 
∑ 𝑓𝑥

∑ 𝑓
 

Keterangan: 

�̅� = rerata 

∑ fx = jumlah data 

∑ f = banyak data 

 

 Setelah dilakukan penentuan perhitungan 

rerata, tahapan berikutnya adalah menentukan 

persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

P = 
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 x 100% 

 

Tahap 

Perancangan 

Analisis Siswa Spesifikasi Tujuan 

Pembelajaran 

Pemilihan Media 

Pemilihan 

Format 

Perancangan 

Awal 

Tahap 

Pengembangan Penilaian Para Ahli 

Perancangan Awal 

Uji Keterbacaan 

Tahap 

Pendefinisian 

Analisis 

Analisis 

Analisis Analisis 

Spesifikasi 

Tujuan 
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Keterangan: 

P = persentase skor jawaban 

∑ x = total skor jawaban validator 

∑ xi = jumlah total skor jawaban  

Data yang dianalisis kemudian ditafsirkan 

dan diambil representasi. Penafsiran dan kesimpulan 

data menggunakan rentangan – rentangan kriteria 

yang menunjukkan ketercapaian hasil penelitian. 

Kriteria kelayakan media pembelajaran berdasarkan 

persentase perolehan penilaian media pembelajaran 

disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kelayakan Media  

Pembelajaran 
Persentase (%) Keterangan 

81 - 100 Sangat layak (tidak perlu revisi) 

61 – 80 Layak (tidak perlu revisi) 

41 – 60 Cukup layak (tidak perlu revisi) 

21 - 40 Kurang layak (perlu revisi) 

0 - 20 Tidak layak (perlu revisi) 

(Sumber: Riduwan, 2004:89) 

. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Tampilan dari beberapa halaman produk 

media yang telah dikembangkan disajikan pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Tampilan Halaman yang dikembangkan 
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identitas 

media 
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utama media 
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materi 

 

 

 

 

 

 

Halaman 

evaluasi 

 

 

 

 

 

 

Halaman 

glosarium 

 

 

 

 

 

Halaman 

petunjuk 

 

 

 

 

 

Halaman 

game 

 

 

 

 

 

Halaman 

profil 

Produk media yang telah dikembangkan selanjutnya 

diuji coba. Pengujian media pembelajaran dilakukan 

dua tahap, yakni uji ahli dan uji keterbacaan. Uji ahli 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media untuk 

mengetahui kelayakan dari media pembelajaran. Uji 

keterbacaan dilakukan setelah uji kelayakan dari 

para ahli, dan dilakukan oleh siswa kelas VIII SMPN 

I Malang. 

Hasil Uji Kelayakan 

 Data uji kelayakan materi pengembangan 

produk ini diperoleh dari dua validator. Validator 

pertama yaitu dosen Universitas Negeri Malang dan 

validator kedua adalah guru IPA SMPN 1 Malang. 

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa data penilaian 

materi pada produk, sedangkan data kualitatif berupa 

komentar dan saran dari validator. Data hasil uji 

kelayakan materi dihitung dengan teknik analisa 

rata-rata. Rekapitulasi data kuantitatif hasil uji 

kelayakan materi oleh validator disajikan pada 

Gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Data Kuantitatif Hasil Uji Kelayakan  

    Materi 

Berdasarkan data kuantitatif hasil uji 

kelayakan materi, dapat dilakukan analisa data 

dengan teknik persentase. Rekapitulasi data 

persentase rerata uji kelayakan materi oleh validator 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Persentase Rerata  

Uji Kelayakan Materi 

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Kelayakan Isi 

Penyajian Isi 

Ilustrasi  

Pemahaman 

Konsep 

4.10 

4.18 

4.09 

4.2 

82 

83.6 

81.8 

84 

Sangat Layak 

Sangat Layak 

Sangat Layak 

Sangat Layak 

Rerata 

Kelayakan 
4.14 82.85 Sangat Layak 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil 

persentase rerata uji kelayakan materi dari dua 

validator sebesar 82.85%. Hal ini menunjukkan 

bahwa produk pengembangan media pembelajaran 

ini sangat layak secara materi untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Namun, media yang 

dikembangkan juga perlu melalui tahap revisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh 

para ahli. Revisi dilakukan agar media yang 

dikembangkan dapat berfungsi lebih baik lagi. 

 Media yang dikembangkan selain melalui 

uji kelayakan materi juga melalui uji kelayakan 

media. Uji kelayakan media diperoleh dari dua 

validator. Validator pertama yaitu dosen Universitas 

Negeri Malang dan validator kedua adalah guru IPA 

SMPN 1 Malang. Data yang diperoleh berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Rekapitulasi data 

kuantitatif hasil uji kelayakan media oleh validator 

disajikan pada Gambar 3 berikut. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3  Data Kuantitatif Hasil Uji Kelayakan 

Media 
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Berdasarkan data kuantitatif hasil uji kelayakan 

media, dapat dilakukan analisa data dengan teknik 

persentase. Rekapitulasi data persentase rerata uji 

kelayakan media oleh validator dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Persentase Rerata  

Uji Kelayakan Media 

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Desain 

Pembelajaran 
4.2 80.5 

Sangat 

Layak 

Komunikasi 

Visual 
4.02 83 

Sangat 

Layak 

Rerata 

Kelayakan 

Media 

4.11 81.5 
Sangat 

Layak 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa hasil 

persentase rerata uji kelayakan media dari dua 

validator sebesar 81.5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa produk pengembangan media pembelajaran 

ini sangat layak secara media untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. Namun, media yang 

dikembangkan juga perlu melalui tahap revisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh 

para ahli.  

 

Hasil Uji Keterbacaan 

Hasil uji keterbacaan diperoleh dari angket 

uji keterbacaan yang diberikan kepada siswa SMP 

kelas VIII SMPN 1 Malang sebanyak 20 siswa. Data 

hasil uji keterbacaan media pembelajaran  diperoleh 

dalam bentuk data kualitatif. Rekapitulasi data 

kualitatif hasil uji coba terbatas dapat dilihat pada 

Tabel 5 berikut. 

Tabel 5 Rekapitulasi Data Kualitatif Hasil Uji  

Keterbacaan Siswa  

Aspek Komentar dan Saran 

Kemudahan 

memahami 

kalimat 

  Media yang ada sudah mudah untuk 

dipahami. 

  Tulisannya jelas dan ukurannya juga 

sudah tepat. 

  Penjelasannya singkat, padat, dan 
jelas namun tetap mencantumkan 

intinya, tanpa menghilangkan inti. 

Kemudahan 

memahami 

soal evaluasi 

 Soal sudah mudah dipahami. 

  Soal menggunakan kalimat yang jelas 

dan dibantu dengan media gambar. 

  Soal memiliki bobot yang berbeda-

beda, sehingga ada soal yang sulit 

untuk dipahami. 

Background, 

warna, 

gambar, dan 

animasi sudah 

mendukung 

media 

  Warna sudah menarik, animasi 

mengurangi kejenuhan dalam belajar. 

  Semua sudah mendukung, tetapi 

kualitas gambar perlu diperbaiki. 

  Animasi perlu ditambah. 

Kesesuaian 

ukuran, jenis, 

warna dan 

huruf 

 Sudah cukup baik, namun ada font 

yang sebaiknya diperbaiki karena ada 

yang tidak rapi. 

  Secara keseluruhan sudah baik, sudah 

mudah untuk dibaca dan memudahkan 

untuk mempelajari. 

Penggunaan 

tombol 

memudahkan 

dalam 

menggunakan 

media 

 Iya karena dengan adanya tombol, 

bisa menemukan apa yang kita mau 

dengan cepat. 

  Cukup mudah untuk digunakan, 
namun sedikit bingung untuk menuju 

halaman HOME. 

  Tombol evaluasi ada yang tidak bisa 

digunakan. 

Kemudahan 

dalam 

menggunakan 

media 

  Mudah, karena tinggal pencet 

tombolnya, praktis dan petunjuknya 

jelas 

  Cukup mudah, namun sedikit 

bingung untuk tombol yang ada di 

materi. 

Media 

memudahkan 

dalam 

memahami 

karakteristik 

dari setiap 

jenis pesawat 

sederhana 

  Iya, karena dijelaskan secara singkat 

namun jelas. 

  Iya, karena mudah untuk dipahami, 

dan dilengkapi contoh gambar 

sehingga lebih mempermudah 

penjelasan. 

  Penjelasannya mudah untuk 

dipahami. 

  Mudah dan menarik, dan 

penjelasannya sudah lengkap. 

  Iya, karena dijelaskan secara detail. 

Media 

memudahkan 

dalam 

mengingat dan 

memahami 

materi dengan 

mudah 

  Iya, karena media dikemas dengan 

menarik sehingga memudahkan 

dalam mengingat dan memahami 

materi. 

  Iya, karena setiap materinya diberi 

warna yang berbeda sehingga 

membuat mudah untuk diingat. 

  Iya, karena materi dikemas dengan 
singkat dan jelas. 

  Iya, karena didukung dengan gambar 

agar lebih menarik. 

  Iya, karena penjelasannya detail dan 

didukung denagn soal yang sesuai 

dengan materi. 

Media 

membantu 

memahami 

hubungan 

antara materi 

dengan 

penerapannya 

di dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

  Iya, mudah dipahami 

  Iya, karena terdapat materi yang 
sesuai dengan materi kehidupan 

sehari-hari. 

  Iya, karena pada media sudah 

dilengkapi dengan contoh penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari dan yang 

mudah dipahami. 

  Iya, karena sudah tertera dengan jelas 

pada aplikasi. 

 

Uji Pemahaman Konsep 

Data hasil belajar siswa diperoleh dengan 

melakukan tes pemahaman konsep. Siswa diberi 

waktu untuk belajar tentang materi pesawat 

sederhana dengan menggunakan bantuan media 

pembelajaran. Kemudian, siswa melakukan tes 

pemahaman dengan diberi 15 soal tentang konsep 

pesawat sederhana. 

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif 

berupa skor tes. Hasil rerata skor tes jika 

dibandingkan dengan nilai SKL dapat disajikan pada 

Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Data Hasil Belajar Siswa 

 

Hasil tes didapatkan rerata nilai sebesar 88,7. 

Apabila rerata nilai tersebut dipersentase menunjuk-

kan hasil 88.7% dengan kriteria sangat layak. 
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SKL siswa SMP untuk matapelajaran IPA 

adalah 80. Apabila hasil tes pemahaman konsep 

siswa dibandingkan dengan nilai SKL siswa SMP, 

menunjukkan hasil jika nilai tes pemahaman lebih 

baik dibandingkan dengan SKL. Hal tersebut dapat 

menunjukkan jika media pembelajaran dapat 

mendukung peningkatan pemahaman konsep bagi 

siswa.  

 

Pembahasan 

Kelayakan materi ditinjau dari aspek 

kelayakan isi, penyajian data, ilustrasi dan 

pemahaman konsep. Isi pada media pembelajaran 

sudah sesuai dengan kurikulum 2013, sehingga 

dapat digunakan untuk proses pembelajaran di kelas. 

Penyajian data pada media pembelajaran sudah 

menarik, sehingga menimbulkan gairah dalam 

belajar (Susilana & Riyana, 2009:9). Jenis huruf, 

besar kecilnya tulisan, hingga pemilihan warna 

background sudah sesuai, dan berdampak pada 

ketidak jenuhan siswa dalam mempelajari materi. 

Pemberian ilustrasi pada media juga dapat 

membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam 

belajar (Liu, dkk., 2010), dan juga dapat 

memudahkan siswa dalam memahami konsep 

pesawat sederhana. 

Kelayakan media dapat ditinjau dari aspek 

desain pembelajaran dan komunikasi visual. Desain 

pembelajaran yang dikembangkan menarik dan 

bersifat interaktif, serta materi yang disajikan 

lengkap, hal tersebut sesuai dengan Kemendikbud, 

2013. Dari aspek komunikasi visual, media sudah 

dapat digunakan dengan mudah oleh siswa, 

pemberian animasi juga membantu siswa untuk 

lebih memahami materi (Liu, dkk., 2010), dan media 

juga sudah bersifat komunikatif. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan yang 

diberikan kepada siswa, dapat diketahui jika produk 

media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

diterima oleh siswa. Media yang dikembangkan 

mudah digunakan oleh siswa, interaktif, dan dapat 

membantu menyampaikan informasi kepada siswa. 

Beberapa siswa juga memberikan saran dan 

komentar yang baik terhadap produk media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Media pembelajaran berdasarkan hasil 

validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli 

media dinyatakan memiliki kriteria sangat valid dan 

layak digunakan. Media pembelajaran yang 

dikembangkan juga dapat digunakan dalam proses 

belajar di kelas. Berdasarkan uji keterbacaan pada 

kelompok kecil didapatkan hasil bahwa produk 

pengembangan yang dihasilkan dapat membantu 

siswa dalam menerima informasi tentang materi 

pesawat sederhana dalam proses belajar. Media 

pembelajaran yang dikembangkan juga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat. 

 

Saran 

Saran Pemanfaatan  

Pengguna dalam menggunakan media 

pembelajaran harus menyediakan laptop atau 

komputer yang dilengkapi dengan CD driver dan 

aplikasi flash player. 

Saran untuk Pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

 Penambahan materi pada aplikasi pesawat 

sederhana dalam tubuh sangat diperlukan, sehingga 

materi dapat tersampaikan dengan lebih mendalam 

dan dapat menambah pemahaman siswa. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran IPA berbantuan 

komputer pada materi gerak lurus untuk siswa SMP/MTs kelas VIII yang layak digunakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan 

model pengembangan 4-D Thiagarajan yang dilakukan hanya sampai pada tahap Develop. 

Data penelitian yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan instrumen berupa angket validasi dan angket uji keterbacaan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik 

penghitungan rata-rata. Hasil validasi media dan validasi materi diperoleh persentase 

kelayakan media sebesar 93,33% dan persentase kelayakan materi sebesar 85,52% dengan 

persense kebenaran konsep sebesar 95,83%, sedangkan hasil uji keterbacaan menunjukkan 

bahwa media pembelajaran dapat diterima oleh siswa.  Berdasarkan hasil validasi dan uji 

keterbacaan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk 

digunakan di dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran IPA, Berbantuan Komputer, Gerak Lurus. 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA diawali dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan (Minawati, 

dkk., 2014). Menurut Trianto (2014), pembelajaran 

IPA seharusnya menekankan pada keterampilan 

siswa untuk memahami alam dan gejalanya melalui 

proses mencari tahu secara langsung. Proses mencari 

tahu dapat dilakukan dengan cara mengamati 

fenomena dan gejala secara langsung yang terjadi di 

kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi IPA. 

Salah satu materi IPA yang dipelajari di SMP 

adalah materi gerak lurus. Materi tersebut mengacu 

pada Kompetensi Dasar (KD) 3.1  kelas VIII 

kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa siswa 

harus memahami gerak lurus dan pengaruh gaya 

terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton. Pada 

jenjang SMP, materi tentang gerak yang diajarkan 

yakni mencakup kinematika dan dinamika. Sebelum 

mempelajari mengenai dinamika, maka siswa harus 

memahami konsep pada materi kinematika. Dasar 

dari materi kinematika adalah waktu, jarak, 

kecepatan, dan percepatan (Ruiz, 2009). Ketika 

belajar tentang materi kinematika, siswa akan 

diajarkan mengenai posisi, kecepatan, dan 

percepatan (Sutopo, 2012).  

Menurut Nurani, dkk. (2013) sebagian besar 

siswa mengalami kesulitan belajar pada materi gerak 

lurus, hal ini dikarenakan banyak terdapat per-

samaan-persamaan yang dirasa sulit untuk di-

pahami. Sulitnya memahami materi gerak lurus 

dikarenakan sebagian besar materi tersebut bersifat 

abstrak (Abu bakar & Rahmatsyah, 2012). Sifat dari 

materi gerak lurus yang abstrak tersebut menyebab-

kan siswa sering mengalami kesulitan membedakan 

antara kecepatan dan percepatan (Hake, 1998). 

Menurut Nuroso & Siswanto (2010) sifat dari materi 

kinematika yang abstrak tersebut menyebabkan 

siswa harus memiliki penalaran formal.  

Pada kenyataannya menurut teori Jean Peaget 

menyatakan bahwa siswa SMP 11-15 tahun berada 

pada tahapan transisi antara berfikir konkrit menuju 

berifikir abstrak (Trianto, 2011), hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan memahami materi 

pelajaran. Kesulitan siswa dalam memahami materi 

pelajaran, terutama yang abstrak dikarenakan dalam 

proses pembelajarannya hanya menggunakan 

metode ceramah, sehingga siswa kurang terlibat 

aktif selama proses pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang demikian mengakibatkan 

pembelajaran tidak bermakna. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Taufiq (2012) menyatakan bahwa 

proses pembelajaran yang kurang bermakna 

menjadikan siswa sulit memahami materi yang 

diajarkan, sehingga berpengaruh pada kompetensi 

yang dimiliki siswa tersebut, terutama kompetensi 

pada ranah kognitif.  

Penilaian ranah kognitif dilakukan dengan 

mengukur kemampuan siswa dalam menguasai 

konsep IPA, namun kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa penguasaan konsep IPA siswa 

SMP masih rendah (Anggraeni, 2013). Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

terhadap guru mata pelajaran IPA di Kabupaten 

Lamongan yang mengatakan bahwa, sebagian besar 

siswa harus mengikuti remidi (ujian ulang) untuk 

mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan terhadap siswa SMP di Kota Batu 

diketahui bahwa terdapat masalah lain dalam 

pembelajaran IPA khususnya materi gerak lurus 
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yaitu selama proses pembelajaran siswa hanya 

menggunakan buku paket dan lembar kerja sebagai 

sumber belajar, hal ini mengakibatkan siswa merasa 

bosan dan malas untuk belajar karena sumber belajar 

siswa kurang memadai. Sumber belajar dikatakan 

kurang memadai karena menurut Minawati (2014) 

sumber belajar tidak memberikan pengalaman 

belajar bagi siswa.  

Kesulitan memperoleh sumber belajar yang 

mendukung proses pembelajaran dapat dibantu 

dengan penggunaan media (Sedyawati, 2013). 

Menurut Kurniawan (2013), penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar dapat meningkat-

kan pemahaman konsep dan membantu siswa untuk 

menerima informasi dengan seluruh panca indra. 

Menurut Ali (2009), fungsi media dalam proses 

belajar mengajar yaitu untuk meningkatkan 

rangsangan siswa dalam kegiatan belajar.  

Salah satu alternatif media pembelajaran 

saat ini adalah dengan memanfaatkan perkembang-

an teknologi terutama memanfaatkan komputer. 

Pentingnya pemanfaatan komputer dalam dunia 

pendidikan dikarenakan ilmu pengetahuan tidak 

dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Salah 

satu manfaat dari penggunaan media pembelajaran 

berbantuan komputer adalah materi yang abstrak 

dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar, teks, 

video, animasi, dan suara  (Pradana, 2014). 

Penggunaan media pembelajaran berbantuan 

komputer juga dapat menghemat waktu persiapan 

mengajar, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan 

mengurangi kesalahpahaman siswa terhadap 

penjelasan yang diberikan guru (Ali, 2005). 

Penggunaan media pembelajaran berbantuan 

komputer mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap daya tarik siswa untuk mempelajari 

kompetensi yang ada (Ali, 2009). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran IPA 

Berbantuan Komputer Pada Materi Gerak Lurus 

Untuk Siswa SMP/MTs Kelas VIII”. 

 

METODE PENELITIAN 

Media pembelajaran berbantuan komputer 

yang dikembangkan ini mengacu pada model 

penelitian dan pengembangan yang dikembangkan 

oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang terdiri 

dari empat tahap yang dikenal dengan model 4-D 

(four D Model) (Thiagarajan dkk, 1974). Model 

tersebut terdiri dari tahap pendefinisian (define), 

tahap perancangan (design), tahap pengembangan 

(develop) dan tahap penyebaran (disseminate). Pada 

penelitian ini, tahapan pengembangan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengguna-

kan modifikasi model pengembangan 4-D hanya 

sampai pada tahap develop, untuk tahap disseminate 

tidak dilakukan. Tahapan define dilakukan untuk 

menetapkan dan mendefinisikan segala kebutuhan 

yang diperlukan dalam pengembangan multimedia. 

Tahap design bertujuan untuk mendesain prototipe 

multimedia yang akan dikembangkan. Tahapan 

pengembangan bertujuan untuk menghasilkan 

multimedia yang layak dan valid. Tahapan ini 

mencakup pengembangan prototipe, desain uji coba 

produk, dan revisi produk. 

Desain uji coba penelitian ini meliputi 

kegiatan validasi dan uji keterbacaan. Validasi 

dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Validasi 

oleh ahli media dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan produk dari aspek tampilan dan cara 

penyajian, sedangkan validasi oleh ahli materi 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dari 

aspek konten materi. Uji coba keterbacaan dilakukan 

pada siswa SMP kelas VIII yang telah mendapatkan 

materi gerak lurus. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian pengembang-

an ini berupa angket. Angket yang digunakan terdiri 

dari angket penilaian ahli materi, angket penilaian 

ahli media, dan angket uji keterbacaan siswa. 

Instrumen pengumpulan data dilengkapi dengan 

aspek yang akan dinilai beserta skala bertingkat yang 

digunakan sebagai panduan dalam penilaian setiap 

aspek yang akan dinilai. Pada instrumen pengumpul-

an data, skala penilaian yang digunakan adalah skala 

Likert. 

Teknik analisis data pada penelitian 

pengembangan ini ada dua macam yaitu teknik 

analisis deskriptif untuk data kualitatif yang berupa 

komentar dan saran, dan teknik perhitungan rata-rata 

untuk data kuantitatif dari perolehan skor penilaian 

setiap aspek yang dinilai. Data kuantitatif digunakan 

untuk mengumpulkan hasil penilaian ahli dan siswa 

mengenai produk media pembelajaran berbantuan 

komputer yang dikembangkan sehingga dapat 

dianalisis kriteria kelayakan produk dengan melihat 

rata-rata penilaian produk untuk semua aspek yang 

dinilai. 

Tabel 1 Tingkat Kriteria Kelayakan Media 

Pembelajaran 
Presentase (%) Kriteria 

30-39 

40-55 

56-65 

66-79 

80-100 

Tidak baik/ tidak layak (revisi total) 

Kurang baik/ kurang layak (revisi) 

Cukup baik/ cukup layak 

Baik/ layak 

Sangat baik/ sangat layak 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Produk Pengembangan 

Produk yang dihasilkan merupakan aplikasi 

media pembelajaran berbantuan komputer yang 

dapat memfasilitasi siswa kelas VIII untuk 

memahami materi gerak lurus. Aplikasi ini dapat 

digunakan oleh guru di dalam pembelajaran maupun 

oleh siswa ketika belajar mandiri. Aplikasi ini terdiri 

dari tiga bagian utama yaitu opening, beranda home, 

dan akhir. Bagian opening terdiri atas halaman 

opening dan bar loading. Bagian halaman home 

terdiri atas enam konten multimedia. Bagian akhir 

terdiri atas sound dan penutup. Gambar 1 merupakan 

beberapa tampilan dari media yang telah 

dikembangkan. 
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Hasil Validasi 

Validasi media dilakukan oleh 3 orang 

validator yang bertindak sebagai ahli media dan ahli 

materi. Validator I dan II merupakan seorang dosen 

Program Studi IPA FMIPA UM, dan validator III 

merupakan seorang guru IPA SMPN 4 Lamongan. 

Validator I dan validator III bertindak sebagai ahli 

media, sedangkan validator II dan validator III 

bertindak sebagai ahli materi. Data kuantitatif hasil 

validasi ahli media disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Analisis Data Kuantitatif Validasi  

Ahli Media 

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Desain 4,50 90,00 Sangat Layak 

Penyajian materi 4,50 90,00 Sangat Layak 

Fasilitas 5,00 100,00 Sangat Layak 

Rerata 

Kelayakan 

Media 

4,64 93,33 Sangat Layak 

Validasi oleh ahli media dilakukan terhadap 

3 aspek penilaian yaitu desain, penyajian materi, dan 

fasilitas. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa 

dari aspek desain, penyajian materi, dan fasilitas, 

media pembelajaran ini memperoleh persentase 

penilaian sebesar 90,00%, 90,00%, dan 100,00%. 

Kelayakan media secara umum memperoleh 

persentase sebesar 93,33%, sehingga media 

pembelajaran ini dikatakan sangat layak untuk 

digunakan.  

Selain data kuantitatif, dari kegiatan 

validasi media juga diperoleh data kualitatif berupa 

komentar dan saran validator yang dijadikan sebagai 

bahan untuk melakukan revisi produk. Komentar 

dan saran dari masing-masing validator ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data Kualitatif  Hasil Validasi Media 
Validator Komentar Saran 

I - 

 Pada GLBB, 

animasi sebaiknya 

dibuat lebih halus 

pergerakannya. 

 Animasi pada 

subbab gerak dan 

GLB sebaiknya 

sekali jalan saja. 

III - 

 Animasi Mobil 

pada GLBB 

sebaiknya dibuat 

sekali jalan saja, 

jangan berulang-

ulang. 

Validasi materi dilakukan terhadap kelayakan 

materi dan kebenaran konsep. Hasil validasi 

kelayakan materi dan kebenaran konsep disajikan 

pada Tabel 4 dan Tabel 5. 

Tabel 4. Hasil Analisis Data Kuantitatif Validasi  

  Ahli Materi 

Aspek Rerata 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Kemudahan 

memahami 

petunjuk 

penggunaan 

4,00 80,00 Sangat Layak 

Kesesuaian tujuan 

pembelajaran 

dengan 

kompetensi dasar 

4,00 80,00 Sangat Layak 

Kelayakan isi 4,44 88,75 Sangat Layak 

Penyajian isi 4,67 93,33 Sangat Layak 

Rerata 

Kelayakan 

Materi 

4,50 85,52 Sangat Layak 

Tabel 5. Hasil Validasi Kebenaran Konsep 

No Aspek Penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

1 Gerak 

 e. Benda dikatakan Bergerak 100% 

 f. Benda dikatakan Tidak bergerak 100% 

 g. Gerak benda bersifat relatif 100% 

2 Kecepatan dan Kelajuan 

 d. Konsep Kecepatan 100% 

 e. Konsep Kelajuan 100% 

3 Gerak Lurus Beraturan  

dan Gerak Lurus Berubah Beraturan 

 a. Gerak Lurus Beraturan 100% 

 b. Gerak Lurus Berubah Beraturan 100% 

4 Gaya 

 a. Gaya Gesek 100% 

 b. Gaya Berat (Gravitasi) 100% 

5 Hukum-Hukum Newton 

 a. Hukum I Newton 50% 

 b. Hukum II Newton 100% 

 c. Hukum III Newton 100% 

Persentase Kebenaran Konsep 95,83% 

Hasil validasi kelayakan materi diperoleh 

persentase kelayakan sebesar 85,52%. Selain itu, 

hasil validasi kebenaran konsep diperoleh persentase 

kebenaran konsep sebesar 95,83% atau dengan kata 

lain masih terdapat konsep yang perlu diperbaiki. 

Kesalahan konsep terletak pada sub materi hukum I 

Newton khususnya pada penggunaan kalimat yang 

menjelaskan bunyi dari hukum I Newton. Perbaikan 

konsep yang belum tepat dilakukan pada tahap revisi 

produk, sehingga diakhir revisi produk dihasillkan 

Halaman Opening Halaman Identitas 

Halaman home Halaman Materi 

Halaman Gerak Halaman GLB 

Halaman Hk. III Newton Halaman Evaluasi 

Halaman Profil 

Gambar 1. Tampilan Produk Media 

Pembelajaran 
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media pembelajaran yang menyajikan ketepatan 

konsep secara menyeluruh. Berdasarkan hasil 

validasi tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pem-belajaran yang dikembangkan sangat layak 

untuk digunakan di dalam pembelajaran dari segi 

materi. 

Selain data kuantitatif, dari kegiatan 

validasi materi juga diperoleh data kualitatif berupa 

komentar dan saran validator yang dijadikan sebagai 

bahan untuk melakukan revisi produk. Komentar 

dan saran dari masing-masing validator ditunjukkan 

pada Tabel 6 dan Tabel 7. 

Tabel 6. Data Kualitatif  Hasil Validasi  

Kelayakan Materi 
Validator Komentar Saran 

II 

 Grafik 

hubungan v 

dan t pada 

GLBB 

diperbaiki 

 Redaksi 

kalimat 

dalam soal 

evaluasi 

diperbaiki 

 

III 

  Penggunaan 

bahasa pengantar 

supaya lebih 

ditingkatkan 

Tabel 7. Data Kualitatif Hasil Validasi  

 Kebenaran Konsep 
Validator Komentar Saran 

II 

 Penjelasan 

tentang gerak 

bersifat relatif 

diperbaiki 

lagi. 

 Gambar 

tentang mobil 

untuk 

menjelaskan 

perpindahan 

perlu 

diperbaiki 

 Redaksi soal 

diperbaiki 

agar tidak 

salah konsep. 

 Gerakan 

mobil pada 

GLB dan 

GLBB 

diperbaiki lagi 

 Gerak mobil 

dipercepat 

belum tampak 

 Istilah 

“perlambatan

” itu tidak ada 

 Gambar pada 
submateri 

Gaya 

diperbaiki 

 Definisi 

Hukum I 

Newton masih 

kurang tepat. 

 Animasi pada 

Hukum II 

Newton 

diubah 

contohnya. 

 Animasi pada 

hukum II Newton 

sebaiknya 

massanya yang di 

variasi, 

sedangkan gaya 

yang diberikan 

sama. 

 Vektor gaya aksi 

dan reaksi pada 

Hukum III 

Newton harus 

sama panjangnya. 

III 

  Pada kesimpulan 

gerak bersifat 

relatif sebaiknya 

menggunakan 

katanyang jelas 

dalam kalimat 

 Sebaiknya setelah 

konsep kelajuan 

diberi materi 

pengembangan 

seperti yang ada 

pada “kecepatan”, 

yaitu “kelajuan 

termasuk besaran 

skalar’. 

Hasil Uji Keterbacaan 

Berdasarkan hasil pengisian angket yang 

disebarkan kepada 15 orang siswa kelas VIII SMP 

As Salam Batu, diperoleh data kualitatif yang 

disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8 Rekapitulasi Data Jawaban Siswa dari 

Uji Keterbacaan 
No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 

Apakah menurut 

Anda pemilihan 

background 

menarik? Berikan 

alasannya! 

 Tidak menarik, karena 

background hanya 

mempunyai warna gelap 

seperti hitam. 

 Ya menarik, karena bisa 

memberikan kesan yang 

tidak monoton. 

 Ya, karena background 

menarik. 

 Ya, karena background 

berwarna cerah. 

 Menarik, karena dapat 
mempercantik latar 

belakang tulisan. 

 Ya, karena dengan 

adanya background 

maka bisa meningkatkan 

motivasi belajar. 

 Ya, karena dapat 

menarik perhatian siswa 

untuk belajar dan 

mencari tau. 

2 

Apakah tampilan 

media menarik dan 

memotivasi Anda 

untuk belajar? 

Berikan alasannya! 

 Ya, karena dari tampilan 

media siswa dapat 

belajar dengan cara baru. 

 Ya menarik, karena dari 
tampilan media yang 

menarik memudahkan 

saya dalam belajar. 

 Ya tampilan media 

memotivasi saya karena 

didukung dengan gambar 

yang menarik pula. 

 Sangat menarik, karena 

berkat media ini saya 

lebih mudah paham saat 

belajar. 

3 

Apakah 

gambar/ilustrasi 

dan animasi 

menarik? Berikan 

alasannya! 

 Iya, karena disaat kita 
belajar dengan melihat 

ilustrasi dapat 

meningkatkan 

pemahaman. 

 Ya, karena gambarnya 

bagus dan menarik. 

 Iya, karena menurut saya 

gambar dan animasinya 

mudah diingat. 

 Sangat menarik, karena 

gambar dan ilustrasi 

sering terjadi 

dikehidupan. 
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 Ya, karena banyak warna 

sehingga ilustrasi lebih 

bagus dan lebih menarik. 

4 

Apakah 

gambar/ilustrasi 

dan animasi yang 

digunakan 

membantu 

pemahaman Anda? 

Berikan alasannya! 

 Ya, karena mudah 

dipahami. 

 Ya, karena saya lebih 

mengerti 

 Ya, karena lebih indah 
dan lebih mudah masuk 

ke otak. 

 Iya, karena membantu 

mengingat materi dan 

dapat mengurangi 

kejenuhan disaat belajar. 

 

5 

Bagaimanakah 

menurut Anda 

kesesuaian ukuran, 

jenis dan warna 

huruf yang 

digunakan? 

 Tulisan sudah sesuai 

karena mudah dilihat. 

 Sangat baik, karena kita 

bisa membedakan 

catatan-catatan 

pentingnya. 

 Sangat sesuai, karena 
ukuran, jenis, dan warna 

dapat dilihat dengan 

jelas. 

 Sangat sesuai, karena 

ukuran huruf yang tidak 

terlalu kecil dan warna 

huruf yang pas sehingga 

mudah dilihat. 

 Sudah bagus, karena 

tulisannya dapat dibaca 

dengan jelas. 

6 

Apakah bahasa yang 

digunakan untuk 

menjelaskan materi 

mudah dipahami? 

Berikan alasannya! 

 Ya, karena tidak terlalu 
menggunakan bahasa 

yang bertele-tele 

(rumit). 

 Ya, karena bahasa yang 

digunakan seperti 

bahasa yang digunakan 

sehari-hari. 

 Ya, karena 

menggunakan bahasa 

Indonesia. 

 Ya, karena mudah 

dingat. 

7 

Apakah penyusunan 

tombol dapat 

mempermudah 

penggunaan media 

ini? Berikan 

alasannya! 

 Ya, karena saya lenih 
mudah untuk 

membedakan antar 

subbab satu dengan 

yang lainnya. 

 Iya, karena 

mempermudah 

pengoperasian media. 

 Pemilihan tombol pas, 

mudah dipahami 

maksudnya, sehingga 

memudahkan dalam 

menggunakan media. 

 Dapat, karena tombol 

diletakkan teratur dan 

terlihat jelas. 

 Ya, karena diletakkan 

teratur sehingga 

memudahkan dalam 

menekan tombol. 

8 

Apakah tampilan 

media pembelajaran 

ini terstruktur 

sehingga 

mempermudah anda 

mengenali sub-sub 

pokok bahasan di 

dalamnya? Berikan 

alasannya! 

 Ya, saya mengerti. 

 Ya, materinya sudah 

sesuai struktur. 

 Sangat terstruktur, 

karena dari media 

pembelajaran yang 

terstruktur saya lebih 

mudah menangkap sub-

sub pokok bahasan. 

 Ya, materi terstruktur 

karena disajikan secara 

runtut. 

 Ya, karena meteri yang 

disajikan dimulai dari 

materi termudah hingga 

paling rumit. 

 Ya, karena didalamnya 

sangat lengkap. 

9 

Apakah secara 

keseluruhan materi 

yang disampaikan 

dalam media ini 

mudah untuk 

dipahami? Jika 

tidak, materi apa 

yang masih sulit 

dipahami? Berikan 

alasannya! 

 Masih sedikit sulit 
dipahami karena tidak 

ada rumus pokok. 

 Ya, seluruh materi yang 

disampaikan mudah 

dipahami karena 

didukung oleh media 

yang menarik. 

 Ya mudah dipahami, 

materi disajikan dengan 

jelas dan dilengkapi 

berbagai gambar dan 

video. 

 Ya mudah dipahami, 

penampilan ilustrasi dan 

gambar memudahkan 

pemahaman. 

10 

Apakah media 

pembelajaran ini 

dapat membantu 

Anda memahami 

hubungan antara 

materi yang Anda 

pelajari dengan 

penerapannya di 

dalam kehidupan? 

Berikan alasannya! 

 Ya, karena ada ilustrasi 

untuk bisa dicontoh saat 

menerapkan materi 

dikehidupan sehari-hari. 

 Ya, karena pada media 

pembelajaran banyak 

menggunakan contoh 

pada kehidupan sehari-

hari. 

 Ya, karena ilustrasi dan 

video yang ditampilkan 

berasal dari kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data 

kuantitatif uji keterbacaan diketahui bahwa produk 

media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

diterima dengan baik. Sebagian besar siswa 

memberikan respon jawaban positif terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan dan merasa lebih 

mudah memahami konsep dengan menggunakan 

media pembelajaran ini. Data kualitatif berupa 

komentar dan saran yang diberikan oleh siswa 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memberikan komentar yang baik untuk media 

pembelajaran. Oleh karena itu,  produk media 

pembelajaran ini layak untuk digunakan di dalam 

pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan 

ini adalah dihasilkan produk berupa media 

pembelajaran berbantuan komputer pada materi 

gerak lurus. Multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan KD 3.1 kelas VIII 

semester ganjil kurikulum 2013 yaitu memahami 

gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak 

berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya 

pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam 

kehidupan sehari-hari. Multimedia yang dikembang-

kan secara garis besar terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu opening, halaman home, dan akhir.  
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Berdasarkan hasil analisis validasi yang 

telah dilakukan diperoleh hasil persentase kelayakan 

media sebesar 93,33% , persentase kelayakan materi 

sebesar 85,52 % dan persentase kebenaran konsep 

sebesar 95,83%. Berdasarkan uji keterbacaan yang 

telah dilakukan diperoleh respon yang baik dari 

siswa SMP As Salam Batu. Berdasarkan hasil 

validasi dan uji keterbacaan dapat disimpulkan 

bahwa produk media pembelajaran yang 

dikembangkan sudah memenuhi kriteria kelayakan 

yakni sangat layak untuk digunakan di dalam 

pembelajaran. 

Saran 

 Saran untuk pengembangan produk lebih 

lanjut adalah dengan melakukan uji coba produk 

pada skala yang lebih luas dalam kegiatan 

pembelajaran pada KD 3.1 kelas VIII semester ganjil 

sehingga dapat diketahui keefektifan media 

pembelajaran berbantuan komputer yang 

dikembangkan. Media pembelajaran berbantuan 

komputer yang telah dikembangkan diharapkan 

dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain dalam 

pengembangan sumber belajar pada kompetensi 

dasar yang sama maupun berbeda. Pengembangan 

lebih lanjut diharapkan akan menghasilkan produk 

yang lebih baik dengan adanya perbaikan atau 

penambahan konten di dalam produknya. 
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Abstrak 

 

Multimedia pembelajaran diperlukan untuk mengatasi kelemahan buku teks yang hanya bisa 

mengatasi kelemahan buku teks yang hanya bisa menampilkan materi dengan visualisasi 

statis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis 

STS pada materi transportasi, respirasi dan tekanan zat cair. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan menggunakan model 4D. Berdasarkan hasil validasi diperoleh nilai 

rata-rata kelayakan media sebesar 89,5% dan kelayakan materi sebesar 97,83%, sedangkan 

hasil uji coba diperoleh nilai rata-rata 97,8%. Data tersebut menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan memiliki kriteria sangat layak.   

 

Kata Kunci: multimedia pembelajaran, STS, transportasi, respirasi,  tekanan zat cair 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran seluruh materi IPA seharusnya 

menekankan pada keterampilan siswa untuk me-

mahami alam dan gejalanya melalui proses mencari 

tahu secara langsung (Trianto, 2014). Proses 

mencari tahu secara langsung dapat dilaku-kan 

dengan cara mengamati secara konkrit fenomena 

dan gejala-gejala yang terjadi terkait materi IPA 

yang dipelajari siswa.Salah satu materi IPA di SMP 

adalah transportasi, respirasi, dan tekanan zat cair. 

Materi tersebut mengacu pada Kompetensi Dasar 

(KD) 3.8 kelas VIII kurikulum 2013. Menurut 

Ariwibowo dik (2015), materi transportasi, respirasi 

dan tekanan zat cair bersifat abstrak atau tidak bisa 

diamati secara langsung oleh siswa.  

Pembelajaran materi transportasi, respirasi 

dan tekanan zat cair sejauh ini disampaikan oleh 

guru dengan menggunakan bahan ajar buku teks. 

Pembelajaran menggunakan buku teks akan sulit 

menunjukkan ilustrasi proses pada materi yang 

abstrak tersebut. Bahan ajar berupa buku teks 

memiliki kelemahan dalam hal penyajian materinya 

yang kurang menarik, monoton, dan hanya 

menampilkan gambar diam (Prastowo, 2013; 

Pradana, 2014).  

Kelemahan bahan ajar buku teks, bisa diatasi 

dengan pemanfaatan teknologi. Menurut Tuovinen 

(2015), pemanfaatan teknologi akan membuat 

pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih 

luas dan berkembang. Materi yang abstrak dengan 

bantuan teknologi akan dapat divisualisasikan dalam 

bentuk media gambar, teks, video, animasi dan 

suara. Perpaduan berbagai media apabila disaji-kan 

dengan desain yang tepat akan meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar (Plass dkk, 2013). 

Perpaduan berbagai media dengan bantuan teknolo-

gi tersebut dapat berupa multimedia pembelajaran. 

Multimedia pembelajaran merupakan bahan ajar 

yang mampu menyajikan teks, gambar, video, 

animasi dan suara sehingga pembelajaran menjadi 

lebih interaktif. Menurut Darmawan (2012), 

pembelajaran interaktif mampu mengaktif-kan siswa 

untuk belajar dengan motivasi yang tinggi karena 

tampilan berbagai media yang dipadukan.  

Multimedia pembelajaran dapat disajikan 

dengan pendekatan pembelajaran untuk 

memudahkan penyampaian materi. Menurut 

Poedjiaji (2005), pendekatan pembelajaran akan 

mempermudah pemahaman siswa. Pendekatan 

pembelajaran yang diharapkan dapat membantu 

siswa memahami materi transportasi, respirasi dan 

tekanan zat cair adalah pendekatan Science-

Technology-Society (STS). Penggunaan pendekatan 

STS akan meningkatkan penguasaan pengetahuan, 

meningkatkan kreatifitas, dan keingintahuan siswa 

serta meningkatkan kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep IPA pada kehidupan (Dass, 

2005). Penggunaan pendekatan STS dalam 

multimedia akan membuat materi menjadi lebih 

kontekstual. Multimedia pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan bersifat kontekstual akan 

membuat siswa mampu menjelaskan fenomena 

nyata dan mampu mengaplikasikan materi dalam 

kehidupan sehari-hari (Surachman dkk, 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, 

maka dilakukan penelitian pengembangan multi-

media pembelajaran berbasis STS pada materi trans-

portasi, respirasi dan tekanan zat cair. Penelitian 

bertujuan untuk menghasilkan multimedia pem-

belajaran berbasis STS yang valid dan layak diguna-

kan dalam pembelajaran IPA siswa kelas VIII. 

 

METODE PENELITIAN 

Multimedia pembelajaran berbasis STS 

yang dikembangkan mengacu pada model peneliti-

an dan pengembangan yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang terdiri dari 

empat tahap yang dikenal dengan model 4D (four D 

Model) (Thiagarajan dkk, 1974). Model tersebut 

terdiri dari tahap pendefinisian (define), tahap 
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perancangan (design), tahap pengembangan 

(develop) dan tahap penyebaran (disseminate). Pada 

penelitian ini, tahapan pengembangan yang dilaku-

kan oleh peneliti adalah dengan menggunakan 

modifikasi model pengembangan 4D hanya sampai 

pada tahap develop, untuk tahap disseminate tidak 

dilakukan. Tahapan define dilakukan untuk 

menetapkan dan mendefinisikan segala kebutuhan 

yang diperlukan dalam pengembangan multimedia. 

Tahap design bertujuan untuk mendesain prototipe 

multimedia yang akan dikembangkan. Tahapan 

develop bertujuan untuk menghasilkan multimedia 

yang layak dan valid. Tahapan develop mencakup 

pengembangan prototipe, desain uji coba produk, 

dan revisi produk. 

Desain uji coba yang dilakukan pada 

penelitian pengembangan ini adalah validasi ahli dan 

uji coba keterbacaan. Validasi ahli dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan produk dari aspek materi oleh 

validator ahli materi, dan kelayakan media dari 

aspek kelayakan konten dan kemenarikan penyajian 

oleh ahli media. Uji coba keterbacaan dilakukan 

pada siswa SMP kelas VIII yang telah mendapatkan 

materi transportasi, respirasi dan tekanan zat cair. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian pengembangan ini berupa 

angket. Angket yang digunakan terdiri dari angket 

penilaian ahli materi, angket penilaian ahli media, 

dan angket penilaian siswa. Instrumen pengumpulan 

data dilengkapi dengan aspek yang akan dinilai 

beserta skala bertingkat yang digunakan sebagai 

panduan dalam penilaian setiap aspek yang akan 

dinilai. Pada instrumen pengumpulan data, skala 

penilaian yang digunakan adalah skala Likert. 

Teknik analisis data pada penelitian 

pengembangan ini ada dua macam yaitu teknik 

analisis deskriptif untuk data kualitatif yang berupa 

komentar dan saran, dan teknik perhitungan rata-rata 

untuk data kuantitatif dari perolehan skor penilaian 

setiap aspek yang dinilai. Data kuantitatif digunakan 

untuk mengumpulkan hasil penilaian ahli dan siswa 

mengenai produk multimedia yang dikembangkan 

sehingga dapat dianalisis kriteria kelayakan produk 

dengan melihat rata-rata penilaian produk untuk 

semua aspek yang dinilai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Produk yang dihasilkan dari pengembangan ini 

adalah multimedia pembelajaran berbasis Science-

Technology-Society (STS) pada materi transportasi, 

respirasi dan tekanan zat cair. Aplikasi ini terdiri dari 

tiga bagian utama yaitu awal, konten, dan akhir. 

Bagian awal terdiri atas pembuka dan beranda. 

Bagian konten terdiri atas sembilan konten 

multimedia. Bagian akhir terdiri atas sumber, profil 

dan penutup.  

Produk hasil penelitian pengembangan ini 

dinyatakan layak setelah dilakukan validasi dari segi 

materi dan media serta dilakukan uji coba 

keterbacaan skala kecil. Validasi dilakukan dengan 

cara menilai produk secara kuantitatif dan kualitatif. 

Validasi dari segi materi terdiri atas penilaian 

terhadap kebenaran konsep dan kelayakan konsep, 

hasil validasi materi disajikan pada Tabel 1 dan 

Gambar 1 sebagai berikut. 

Hasil validasi materi terhadap multimedia untuk 

aspek kebenaran konsep diperoleh penilaian bahwa 

secara keseluruhan konsep yang disajikan telah 

tepat. Rerata penilaian kelayakan konsep secara 

diperoleh persentase 97,83%, yang memiliki makna 

bahwa multimedia yang dikembangkan pada materi 

transportasi, respirasi dan tekanan zat cair dengan 

pendekatan STS ini dari segi materi memenuhi 

kriteria sangat layak.  

Validasi oleh ahli media digunakan untuk 

mengetahui kelayakan multimedia dari segi 

kelayakan dan kemenarikan tampilan. Data hasil 

penilaian oleh ahli multimedia secara kuantitatif 

disajikan pada Gambar 2 sebagai berikut. 
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Validasi oleh ahli media terdiri dari empat belas 

aspek seperti yang terdapat pada Gambar 2. Hasil 

validasi tersebut kemudian dihitung rerata 

keseluruhan dan diperoleh persentase sebesar 89,5 

%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil validasi ahli media produk 

multimedia yang dikembangkan sangat layak.  

 Selain data kuantitatif tersebut, hasil 

validasi materi dan media juga dinyatakan dalam 

data kualitatif berupa komentar dan saran. Data 

komentar dan saran digunakan untuk memperbaiki 

produk sehingga produk yang dikembangkan layak 

untuk dipergunakan dengan adanya revisi kecil. 

Uji coba keterbacaan dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui keterbacaan dan kemudahan 

produk yang dikembangkan untuk digunakan oleh 

calon pengguna. Data hasil uji coba keterbacaan oleh 

siswa secara kuantitatif ditunjukkan oleh Gambar 3 

sebagai berikut. 

Hasil penilaian dari uji coba keterbacaan oleh 

siswa menunjukkan bahwa multimedia yang 

dikembangkan memperoleh nilai rata-rata 97,8 % 

dan termasuk dalam kriteria sangat baik untuk 

digunakan. Data kualitatif  berupa komentar dan 

saran yang diberikan oleh calon pengguna 

menyatakan bahwa multimedia yang dikembangkan 

menarik dan mudah digunakan untuk proses 

pembelajaran. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan 

sebuah produk berupa multimedia pembelajaran 

berbasis STS pada materi transportasi, respirasi, dan 

tekanan zat cair untuk siswa SMP kelas VIII yang 

valid dan layak. Multimedia yang dikembangkan 

terdiri atas tiga bagian utama yaitu awal, konten dan 

akhir. Bagian awal terdiri atas pembuka dan beranda. 

Bagian konten terdiri tampilan kompetensi dasar 

disertai indikator dan tujuan, peta konsep, submateri 

tekanan hidrostatis, submateri hukum Pascal, 

submateri hukum Archimedes, submateri 

transportasi pada manusia, submateri transportasi 

tumbuhan, submateri sistem respirasi, dan tampilan 

evaluasi. Bagian akhir terdiri atas sumber, profil dan 

penutup. 

Hasil uji validasi oleh ahli materi menunjukkan 

bahwa multimedia yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria sangat layak dari aspek 

kebenaran dan kelayakan konsep. Data kualitatif 

berupa komentar dan saran yang diberikan oleh ahli 

materi digunakan untuk perbaikan pada multimedia 

yang dikembangkan. Perbaikan pada multimedia 

yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki 

latihan soal, evaluasi dan kejelasan kalimat pada 

tampilan submateri transportasi tumbuhan 

Hasil uji validasi ahli media menunjukkan 

bahwa multimedia yang dikembangkan telah 

memenuhi kriteria sangat layak dari aspek 

kemenarikan dan kelayakan tampilan. Komentar 

yang diberikan oleh ahli media mengarahkan untuk 

memperbaiki tampilan peta konsep, tata letak 

tampilan kompetensi dasar dan petunjuk 

penggunaan. Penilaian dari tahap uji validasi ahli 

secara umum dapat disimpulkan bahwa multimedia 

yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat layak. 

 Uji coba keterbacaan dilaksanakan dengan 

subjek uji coba yaitu siswa  kelas VIII SMP sebagai 

calon pengguna. Hasil penilaian yang diberikan oleh 

subjek pengguna terhadap produk yang 

dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik dan 

mudah digunakan. Data kualitatif berupa komentar 

dan saran dari subjek pengguna secara umum 

menyatakan bahwa multimedia yang dikembangkan 

menarik dan mudah digunakan. 

Multimedia berbasis STS yang dikembangkan 

pada materi transportasi, respirasi dan tekanan zat 

cair ini berguna untuk mengatasi kesulitan 

pemahaman siswa pada materi abstrak cakupan 

kompetensi dasar 3.8 kelas VIII kurikulum 2013. 

Multimedia ini memadukan berbagai media seperti 

gambar, animasi, video dan suara untuk memberikan 

visualisasi konsep-konsep abstrak tersebut. 

Penelitian Plass dkk (2013), menyebutkan bahwa 

perpaduan berbagai media apabila disajikan dengan 

desain yang tepat akan meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar.  

Penggunaan pendekatan STS dalam menyajikan 

materi pada multimedia bertujuan agar siswa mudah 

memahami konsep, memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi dan termotivasi untuk belajar. Menurut 

Poedjiaji (2005), penampilan materi dengan 

pendekatan STS akan memotivasi siswa untuk 

belajar dan menambah keingintahuan siswa. 

Penggunaan pendekatan STS akan meningkatkan 

penguasaan pengetahuan, mening-katkan kreatifitas, 

dan keingintahuan siswa serta meningkatkan 

kemampuan siswa mengaplikasikan konsep IPA 

pada kehidupan (Dass, 2005).     

Produk hasil pengembangan peneliti ini juga 

memiliki kelebihan dari segi materi, setiap submateri 

dijelaskan keterkaitan atau aplikasinya dalam bidang 

sosial dan teknologi (pendekatan STS). Kelebihan 

dari segi media antara lain adalah terdapat pengingat 

waktu yang mempermudah pengguna memanajemen 
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waktu ketika menggunakan multimedia, terdapat 

musik backsound yang berfungsi mengiringi suasana 

belajar yang menyenangkan, terdapat penjelasan 

lisan atau dubbing pada sebagian besar tampilan, dan 

terdapat tampilan isian password pada submateri dua 

sampai enam yang jawabannya bisa didapatkan dari 

latihan soal submateri sebelumnya apabila siswa 

telah mendapatkan nilai ≥ 80. Selain itu juga 

terdapat pembahasan pada latihan soal untuk soal 

yang jawabannya benar, sehingga mempermudah 

siswa mengetahui jawaban soal yang benar dan 

salah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini 

adalah dihasilkan produk berupa multimedia 

pembelajaran pada materi Transportasi, Respirasi 

dan Tekanan Zat Cair dengan pendekatan STS. 

Multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan KD 3.8 kelas VIII semester genap 

kurikulum 2013 yaitu memahami tekanan pada zat 

cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

untuk menjelaskan tekanan darah, difusi pada 

peristiwa respirasi, dan tekanan osmosis. 

Multimedia yang dikembangkan terdiri dari tiga 

bagian utama yaitu awal, konten dan akhir.  

Produk multimedia ini telah melalui uji coba, 

yaitu uji validasi oleh ahli materi dan ahli media 

serta uji keterbacaan oleh subjek pengguna. Hasil 

validasi ahli media memperoleh nilai 89,5 %. Hasil 

validasi ahli materi memperoleh nilai 97,8 %. Hasil 

uji coba keterbacaan memperoleh nilai 97,8 %. 

Secara keseluruhan multimedia yang dikembangkan 

ini valid dan memperoleh penilaian yang sangat 

layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. 

Saran 

 Saran untuk pengembangan produk lebih 

lanjut adalah dengan melakukan uji coba produk 

pada skala yang lebih luas dalam kegiatan 

pembelajaran pada KD 3.8 kelas VIII semester 

genap sehingga dapat diketahui keefektifan 

multimedia yang dikembangkan. Multimedia 

pembelajaran yang telah dikembangkan diharapkan 

dapat dijadikan rujukan oleh peneliti lain dalam 

pengembangan bahan ajar pada kompetensi dasar 

yang sama maupun berbeda. Pengembangan lebih 

lanjut diharapkan akan menghasilkan produk yang 

lebih baik dengan adanya perbaikan atau 

penambahan konten di dalam produknya. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran IPA disarankan  mengarahkan siswa untuk melakukan kerja ilmiah sehingga 

tidak hanya pengetahuan siswa yang diandalkan tetapi juga proses pembelajaran yang dapat 

mengasah keterampilan siswa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan 

tersebut adalah dengan melakukan kegiatan praktikum yang dapat dikembangkan dalam bahan 

ajar. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan bahan ajar IPA 

berbasis laboratorium dan mengukur kelayakan bahan ajar IPA berbasis laboratorium pada 

materi suhu dan kalor untuk siswa kelas VII. Penelitian ini menggunakan model 4-D 

Thiagarajan tanpa tahap penyebarluasan. Hasil validasi bahan ajar menunjukkan persentase 

kelayakan sebesar 83% untuk buku siswa dan 85,6% untuk buku guru. Uji keterbacaan siswa 

menunjukkan persentase kelayakan sebesar 88,7%. Kesimpulan dari hasil validasi dan hasil 

uji keterbacaan menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan ini layak digunakan. 

 

Kata kunci: bahan ajar, berbasis laboratorium, suhu dan kalor 

 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA pada jenjang SMP tidak 

hanya mementingkan perolehan pengetahuan tetapi 

juga menekankan pada keaktifan siswa 

(Sukardiyono dan Wardani, 2013). Salah satu hal 

yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 

kegiatan praktikum atau kerja laboratorium. 

Pembelajaran IPA dengan kegiatan praktikum 

tersebut dilakukan dengan menerapkan metode 

ilmiah untuk membiasakan siswa melakukan kerja 

ilmiah (Rahayu, dkk, 2012), sehingga siswa dapat 

memperoleh pengalaman langsung. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengarahkan siswa melakukan kerja ilmiah adalah 

dengan memberikan lembar kegiatan siswa. Lembar 

kegiatan siswa tersebut dapat dikembangkan dalam 

wujud bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian 

terpenting dalam pembelajaran, karena bahan ajar 

menentukan keberhasilan pembelajaran siswa di 

sekolah (Hardini, R., dkk, 2013). Dengan bahan ajar 

yang baik diharapkan pembelajaran akan menjadi 

lebih menarik dan memberi kesan bagi siswa 

(Prastowo, 2015). 

Bahan ajar yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah bahan ajar berbasis 

laboratorium. Pemilihan bahan ajar berbasis 

laboratorium dikarenakan dengan pembelajaran 

berbasis laboratorium, siswa bisa lebih berperan 

aktif dan mengalami secara langsung kegiatan 

praktikum yang berkaitan dengan konsep atau materi 

yang sedang dipelajari. Hal ini mengacu pada aturan 

pemerintah yang tertuang pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

SMP/MTs, yaitu kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan penyempurnaan pola pembelajaran pasif 

menjadi pembelajaran aktif. Penyempurnaan pola 

pembelajaran tersebut dilakukan untuk menjadikan 

siswa aktif yang diperkuat dengan kegiatan 

berpendekatan sains. Salah satu langkah untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis laboratorium. 

Pembelajaran berbasis laboratorium 

merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan 

melakukan kegiatan praktikum untuk menemukan 

konsep (Adiaty, F., dkk, 2014). Ketika siswa 

melakukan praktikum maka siswa terlibat secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

keterampilan (hands-on) siswa dapat terasah dengan 

baik. Aktivitas hands-on dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi 

belajar siswa khususnya di bidang IPA (Hussain, M. 

dan Akhtar, M., 2013). 

Kegiatan praktikum adalah salah satu cara 

yang paling efektif untuk memperoleh keterampilan 

siswa (Giembicka dan Ciemuchowska, 2011). 

Kegiatan praktikum tersebut tepat digunakan 

khususnya untuk mempelajari materi IPA. Materi 

dalam IPA pada dasarnya sangat luas dan hampir 

keseluruhan konsep-konsep IPA dipelajari melalui 

praktek. Materi yang dipilih pada pengembangan 

bahan ajar ini yaitu suhu dan kalor. Hal ini 

dikarenakan aplikasi materi tersebut dekat dengan 

kehidupan siswa. Selain itu, pada materi suhu dan 

kalor juga terdapat beberapa konsep yang dipelajari 

melalui praktek. Namun berdasarkan fakta di 

lapangan, bahan ajar IPA yang beredar terutama 

yang memuat materi suhu dan kalor masih  

menyajikan materi secara langsung dan belum 

terdapat kegiatan praktikum secara keseluruhan. 

Hanya beberapa konsep dari materi suhu dan kalor 

yang dipelajari melalui praktek. Sebagai contoh pada 

sub materi perpindahan kalor yang kebanyakan 

bahan ajar tidak memberikan kegiatan praktek 

sebagai dasar penemuan konsep. 

mailto:mymoputri@gmail.com
mailto:kadim.fisum@gmail.com
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

IPA di salah satu SMP kota Malang, bahan ajar yang 

digunakan siswa masih belum terdapat petunjuk 

kegiatan praktikum atau kegiatan laboratorium 

secara lengkap. Kegiatan praktikum yang terdapat 

dalam bahan ajar belum dapat mewakili semua 

konsep dasar terkait materi yang dipelajari. Pada saat 

siswa hendak melakukan kegiatan pembelajaran, 

beberapa guru harus membuat petunjuk praktikum 

terkait materi yang dipelajari. Dari permasalahan 

seperti demikian maka perlu ada bahan ajar yang di 

dalamnya memuat kegiatan praktikum untuk 

mempermudah proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Musasia, dkk (2012), keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan praktik memberikan kontribusi dalam 

memperbaiki prestasi belajar dan beberapa siswa 

mampu menguasai beberapa keterampilan 

laboratorium yang relevan. Oleh karena itu, penting 

bagi siswa melakukan kegiatan praktek untuk 

menemukan suatu konsep yang dipelajari dengan 

menerapkan pembelajaran menggunakan bahan ajar 

berbasis laboratorium. Dari permasalahan di atas 

maka perlu adanya bahan ajar IPA berbasis 

laboratorium pada materi suhu dan kalor untuk siswa 

kelas VII. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development 

(R&D). Model penelitian yang digunakan adalah 

model pengembangan 4-D Thiagarajan (1974). 

Tahapan model pengembangan 4-D ini terdiri dari 

Define (pendefinisian), Design (perancangan), 

Develop (pengembangan), dan Disseminate 

(pendiseminasian). Namun pada penelitian ini hanya 

dilakukan sampai tahap Develop atau 

pengembangan. Tahap Disseminate atau 

pendiseminasian tidak dilakukan mengingat 

keterbatasan tenaga, biaya, dan waktu. 

Tahap pendefinisian merupakan tahap untuk 

menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pem-

belajaran. Tahap ini mencakup lima langkah pokok, 

yaitu analisis pendahuluan, analisis siswa, analisis 

tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pem-

belajaran (Thiagarajan, 1974). Tahap selanjutnya 

yaitu perancangan. Tahap perancangan bertujuan 

untuk merancang produk bahan ajar yang meliputi 

penyusunan komponen produk dan desain awal ba-

han ajar. Tahap pengembangan pada penelitian ini 

adalah validasi oleh ahli. Validasi ahli ini dilakukan 

oleh satu dosen IPA dan satu guru IPA SMP. Bahan 

ajar yang sudah divalidasi selanjutnya direvisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh 

validator. Kemudian dilakukan uji keterbacaan 

bahan ajar kepada 10 siswa SMP kelas VII. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket. Angket yang 

digunakan adalah angket penilaian bahan ajar yang 

diisi oleh validator ahli dan angket uji keterbacaan 

bahan ajar yang diisi oleh siswa SMP. Angket 

penilaian bahan ajar terdiri dari dua bagian, yaitu 

untuk buku siswa dan buku guru. Bagian pertama 

untuk buku siswa meliputi penilaian tentang 

tampilan buku siswa, bagian pengantar, peta konsep, 

materi, lembar kegiatan siswa, rangkuman, soal 

evaluasi, dan daftar pustaka. Bagian kedua untuk 

buku guru meliputi penilaian tentang bagian 

pengantar, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan kunci jawaban. Sedangkan angket 

uji keterbacaan oleh siswa meliputi kemenarikan 

sampul, desain, gambar, keterkaitan gambar dengan 

materi, kejelasan perintah, kejelasan kegiatan 

praktikum, dan soal evaluasi. Data yang diperoleh 

dari hasil penilaian merupakan data kuantitatif yang 

berupa skor pengisian angket, sedangkan data 

kualitatif diperoleh dari komentar dan saran yang 

diberikan oleh validator. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah perhitungan persentase 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = 
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
 x 100% 

Keterangan: 

P    = persentase 

Ʃx  = jumlah nilai jawaban responden 

Ʃxi = jumlah nilai maksimal 

Setelah melakukan validasi dan perhitungan 

persentase, maka dapat diketahui hasil persentase 

berdasarkan teknik analisis di atas. Berdasarkan 

hasil persentase tersebut, kategori kelayakan bahan 

ajar yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 1 

sebagai berikut. 

Tabel 1 Kategori Kelayakan Produk 
Rata-rata Kategori 

0% - 20% Sangat tidak layak 

21% - 40% Tidak layak 

41% - 60% Cukup layak 

61% - 80% Layak 

81% - 100% Sangat layak 

(Riduwan, 2004) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk pengembangan yang dihasilkan 

adalah bahan ajar IPA berbasis laboratorium pada 

materi suhu dan kalor untuk siswa kelas VII. Bahan 

ajar hasil pengembangan terdiri dari buku siswa dan 

buku guru. Buku siswa dan buku guru yang 

dikembangkan tersebut dapat digunakan sebagai 

penunjang kegiatan pembelajaran. 

 Buku siswa terdiri dari tiga bagian, yaitu 

bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. 

Bagian pendahuluan berisi halaman muka (cover), 

kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan ba-

han ajar, peta konsep, dan pendahuluan setiap ma-

teri. Bagian isi pertama disajikan bagian pengantar 

bab yang digunakan sebagai apersepsi, kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan percobaan. Setelah 

siswa melakukan percobaan dan dapat menemukan 

konsep, baru disajikan penjelasan materi untuk 

memperkuat pemahaman siswa. Selain itu di bagian 

isi juga ada beberapa contoh soal dan latihan soal 

yang harus dikerjakan siswa. Pemberian latihan soal 

ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian 

bagian penutup pada bahan ajar ini terdiri dari 
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beberapa komponen yaitu rangkuman, soal evaluasi, 

dan daftar pustaka. Bagian-bagian dalam buku guru 

sama dengan buku siswa, namun pada buku guru 

dilengkapi dengan kunci jawaban, silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dapat 

dijadikan sebagai pedoman oleh guru pada saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 Bahan ajar yang telah dikembangkan 

selanjutnya divalidasi oleh ahli yang terdiri dari satu 

dosen IPA dan satu guru IPA SMP. Nilai rata-rata 

validasi buku siswa dapat dilihat pada Tabel 2 

sebagai berikut. 

Tabel 2 Nilai Rata-rata Validasi Buku Siswa 

No Aspek yang dinilai 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1. Tampilan buku 

siswa 
90,6 Sangat layak 

2. Bagian pengantar 75 Layak 

3. Peta konsep 75 Layak 

4. Isi atau materi 

dalam buku siswa 
85,9 Sangat layak 

5. Lembar kegiatan 

siswa (percobaan) 
81,3 Sangat layak 

6. Rangkuman 81,2 Sangat layak 

7. Soal evaluasi 75 Layak 

8. Daftar pustaka 100 Sangat layak 

Persentase rata-rata 83 Sangat layak 

 

Dari tabel diatas, diketahui persentase pada 

masing-masing aspek penilaian. Pertama, persentase 

rata-rata hasil validasi pada aspek tampilan buku 

siswa adalah 90,6%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar dinyatakan sangat 

layak pada tampilan buku siswa. Tampilan tersebut 

memenuhi kriteria sangat layak karena dapat 

menarik minat pembaca. Hal ini terbukti dari hasil 

validasi yang dilakukan oleh validator ahli dan uji 

keterbacaan yang dilakukan oleh siswa. 

Kedua, persentase rata-rata hasil validasi pada 

aspek bagian pengantar dalam buku siswa adalah 

75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar layak pada aspek bagian pengantar dalam 

buku siswa. Bagian pengantar dalam bahan ajar 

memenuhi kriteria layak karena pada bagian 

pengantar yang meliputi kata pengantar, petunjuk 

penggunaan, dan daftar isi berperan penting dalam 

isi buku. Bagian pengantar tersebut bermanfaat bagi 

pembaca untuk memberi pengantar awal tentang isi 

buku yang dapat meyakinkan pembaca perihal isi 

buku secara umum (Khoiri, Much, 2015). 

Ketiga, persentase rata-rata hasil validasi pada 

aspek peta konsep dalam buku siswa adalah 75%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar layak pada aspek peta konsep dalam buku siswa. 

Peta konsep tersebut memenuhi kriteria layak karena 

dapat memudahkan siswa dalam menjelaskan 

konsep-konsep yang akan dipelajari dalam buku 

siswa. Hal ini karena peta konsep dapat membantu 

guru dan siswa dalam membangun pengetahuan 

dasar atau untuk menjelaskan suatu topik tertentu 

(Asan, A, 2007). 

Keempat, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek isi atau materi dalam buku siswa adalah 

85,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar sangat layak pada aspek isi atau materi 

dalam buku siswa. Isi atau materi dalam buku siswa 

memenuhi kriteria sangat layak karena telah sesuai 

dengan KD yang dijadikan dasar dalam 

pengembangan bahan ajar. 

Kelima, Persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek lembar kegiatan siswa (percobaan) 

dalam buku siswa adalah 81,3%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar sangat layak 

pada aspek lembar kegiatan siswa (percobaan) 

dalam buku siswa. Lembar kegiatan siswa dalam 

buku siswa tersebut memenuhi kriteria sangat layak 

karena dapat membantu siswa dalam menemukan 

konsep dasar yang dipelajari. 

Keenam, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek rangkuman dalam buku siswa adalah 

81,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar sangat layak pada aspek rangkuman 

dalam buku siswa. Rangkuman tersebut memenuhi 

kriteria sangat layak karena rangkuman telah 

disusun untuk mempermudah siswa dalam 

menyimpulkan materi. 

Ketujuh, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek soal evaluasi dalam buku siswa adalah 

75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar layak pada aspek soal evaluasi dalam 

buku siswa. Soal tersebut memenuhi kriteria layak 

karena telah disesuaikan dengan tingkat berpikir 

siswa SMP, materi, dan indikator pembelajaran. 

Kaidah penulisan soal yang baik di antaranya adalah 

soal harus sesuai dengan indikator dan soal tidak 

mengandung pernyataan yang menimbulkan 

penafsiran ganda (Mulyani, E, 2007). 

Kedelapan, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek daftar pustaka dalam buku siswa adalah 

100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar sangat layak pada aspek daftar pustaka 

dalam buku siswa. Daftar pustaka sangat penting 

dalam suatu bahan ajar karena digunakan sebagai 

pedoman dalam menyusun isi bahan ajar. Daftar 

pustaka ini penting untuk mengetahui sumber-

sumber yang digunakan dalam penyusunan bahan 

ajar. 

Nilai rata-rata validasi buku guru dipaparkan 

pada Tabel 3 sebagai berikut.  

Tabel 3 Nilai Rata-rata Validasi Buku Guru 

No Aspek yang dinilai 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1. Bagian pengantar 87,5 Sangat layak 

2. Silabus 95,8 Sangat layak 

3. 
Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 
84,3 Sangat layak 

4. Kunci jawaban 75 Layak 

Persentase rata-rata 85,6 Sangat layak 
  

 Dari tabel diatas, diketahui persentase pada 

masing-masing aspek penilaian. Pertama, persentase 

rata-rata hasil validasi pada aspek bagian pengantar 

dalam buku guru adalah 87,5%. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar sangat layak 

pada aspek bagian pengantar dalam buku guru. 

Bagian pengantar dalam bahan ajar memenuhi 

kriteria sangat layak karena pada bagian pengantar 

yang meliputi kata pengantar, petunjuk penggunaan, 

dan daftar isi berperan penting dalam isi buku. 
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Bagian pengantar tersebut bermanfaat bagi pembaca 

untuk memberi pengantar awal tentang isi buku yang 

dapat meyakinkan pembaca perihal isi buku secara 

umum (Khoiri, Much, 2015). 

 Kedua, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek silabus dalam buku guru adalah 95,8%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar sangat layak pada aspek silabus dalam buku 

guru. Silabus memenuhi kriteria sangat layak karena 

sesuai dengan komponen-komponen penulisan 

silabus seperti yang tercantum pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses. Komponen 

dalam silabus sesuai dengan peraturan tersebut 

paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, 

identitas sekolah, KI, KD, materi pokok, 

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. Silabus yang dikembangkan dalam bahan 

ajar telah memuat komponen-komponen tersebut. 

 Ketiga, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek RPP dalam buku guru adalah 84,3%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar sangat layak pada aspek RPP dalam buku guru. 

RPP memenuhi kriteria sangat layak karena sesuai 

dengan komponen-komponen penulisan RPP seperti 

yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses. Komponen dalam RPP sesuai 

dengan peraturan tersebut meliputi identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi 

pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD, 

indikator pencapaian kompetensi, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. 

RPP yang dikembangkan dalam bahan ajar telah 

memuat komponen-komponen tersebut. 

 Keempat, persentase rata-rata hasil validasi 

pada aspek kunci jawaban dalam buku guru adalah 

75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar layak pada aspek kunci jawaban dalam 

buku guru. Kunci jawaban tersebut memenuhi 

kriteria layak karena jawaban yang disajikan sudah 

tepat untuk menjawab soal-soal yang dikembangkan 

dalam bahan ajar tersebut. 

 Uji keterbacaan dilakukan pada 10 siswa 

SMP. Tujuan dari uji keterbacaan ini adalah untuk 

mengetahui keterbacaan bahan ajar oleh pengguna 

yaitu siswa. Data hasil uji keterbacaan oleh siswa 

dipaparkan pada Tabel 4 sebagai 

berikut.

  

Tabel 4 Data Hasil Uji Keterbacaan oleh Siswa 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Persentase 

(%) 
Kriteria 

1. 
Halaman muka 

(cover) 
87,5 Sangat layak 

2. Warna dan desain 82,5 Sangat layak 

3. 
Kemenarikan 

gambar 
95 Sangat layak 

4. Fungsi gambar 92,5 Sangat layak 

5. 
Materi mudah 

dipahami 
87,5 Sangat layak 

6. Perintah jelas 90 Sangat layak 

7. Bahasa 87,5 Sangat layak 

8. 
Petunjuk kegiatan 

percobaan 
95 Sangat layak 

9. Materi lengkap 100 Sangat layak 

10. Soal evaluasi 70 Layak 

Persentase rata-rata 88,7 Sangat layak 

 

Bahan ajar berbasis laboratorium pada materi 

suhu dan kalor yang dikembangkan memenuhi 

kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil validasi 

diperoleh persentase kelayakan sebesar 83% untuk 

buku siswa dan 85,6% untuk buku guru. Setelah 

melalui proses validasi dan revisi produk kemudian 

dilanjutkan dengan uji keterbacaan oleh siswa. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan produk bahan ajar 

kepada 10 siswa diperoleh persentase kelayakan 

sebesar 88,7% yang berarti bahan ajar sangat layak 

digunakan sebagai sumber belajar siswa. 

Bahan ajar yang dikembangkan layak 

digunakan dalam pembelajaran karena telah disusun 

sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Bahan 

ajar berbasis laboratorium memiliki ciri khusus yaitu 

terdapat kegiatan praktikum yang disajikan dalam 

lembar kegiatan siswa untuk memfasilitasi siswa 

dalam proses penemuan konsep. Materi yang 

disampaikan dalam bahan ajar telah disesuaikan 

dengan KD 3.7 untuk kelas VII SMP sehingga bahan 

ajar yang dikembangkan dapat digunakan siswa 

dalam mempelajari dan menguasai KD tersebut. 

Tidak hanya aspek lembar kegiatan siswa dan 

materi, namun beberapa aspek seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya juga telah memenuhi 

kriteria layak. Berdasarkan hasil validasi dan uji 

keterbacaan yang diperoleh maka dapat diketahui 

bahwa bahan ajar yang dikembangkan dapat 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil validasi bahan ajar menunjukkan 

persentase kelayakan sebesar 83% untuk buku siswa 

dan 85,6% untuk buku guru. Uji keterbacaan siswa 

menunjukkan persentase kelayakan sebesar 88,7%. 

Kesimpulan dari hasil validasi dan hasil uji 

keterbacaan menunjukkan bahwa bahan ajar yang 

dikembangkan ini sangat layak pada berbagai 

kriteria sehingga dapat diimplementasikan dalam 

proses pembelajaran pada kelas VII semester 2. 

Saran 

 Beberapa saran yang berkaitan dengan 

pengembangan bahan ajar, yaitu (1) perlu dilakukan 

penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk uji 

coba yang lebih luas, (2) perlu dilakukan pengujian 

eksperimen untuk mengetahui keefektifan terhadap 

peningkatan hasil belajar IPA siswa SMP, dan (3) 

pengembangan bahan ajar IPA berbasis 

laboratorium dapat dilakukan pada materi atau 

pokok bahasan yang berbeda sehingga dapat 

memperkaya sumber belajar siswa. 
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Abstrak 

 

Program pembelajaran IPA yang dikembangkan perlu diuji keterpaduan. Keterpaduan 

pembelajaran IPA ditandai oleh tiga indikator yaitu penggabungan berbagai bidang kajian 

menjadi satu-kesatuan pokok bahasan yang utuh, pemaduan konsep yang tumpang-tindih, 

serta penggunaan prinsip, proses, dan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan aplikasi IPA 

dalam kehidupan sehari-hari. Indikator tersebut terdapat pada materi ajar, skenario, dan LKS 

pada RPP. Uji keterpaduan dilakukan dengan validasi oleh ahli pembelajaran. Keterpaduan 

program pembelajaran dinilai valid dengan skor 3,80.  

 

Kata kunci: Uji Keterpaduan, Program Pembelajaran, IPA terpadu  

 

PENDAHULUAN  

Prinsip pembelajaran IPA menurut 

Permendikbud nomor 65 Tahun 2013 adalah 

pembelajaran disusun secara terpadu 

(Permendikbud, 2013). Pembelajaran IPA terpadu 

menekankan keterkaitan antar bidang kajian dan 

antar konsep dalam satu-kesatuan pengalaman 

belajar yang utuh. Sebagai contoh, pada KD 3.7 dan 

4.11 membahas antara suhu, kalor, dan 

penerapannya dalam mekanisme menjaga kestabilan 

suhu tubuh makhluk hidup.  

Hasil studi pendahuluan melalui analisis RPP, 

LKS, dan wawancara guru pada KD 3.7 dan 4.11 

tentang kalor, menunjukkan program pembelajaran 

belum menekankan pada keterkaitan antar bidang 

kajian IPA dalam pembelajaran. Pembelajaran yang 

disusun belum memadukan antara konsep dengan 

aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Konsep 

pada materi kalor dipelajari secara terpisah tanpa 

mengaitkan satu konsep dengan konsep lain.  

Hasil analisis RPP pada KD 3.7 dan 4.11 

menunjukkan pembelajaran yang disusun belum 

memadukan antara konsep dengan aplikasi IPA 

dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pada materi 

kalor dipelajari secara terpisah tanpa mengaitkan 

satu konsep dengan konsep lain. Setiap pertemuan 

membahas satu atau beberapa konsep pada materi 

kalor, namun dalam pembelajaran tidak ada 

keterkaitan antara konsep-konsep tersebut. 

Pembelajaran yang disusun masih berada pada tahap 

pengenalan konsep, bukan pada penerapan dan 

keterkaitan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

LKS yang digunakan dalam pembelajaran 

merupakan LKS yang disusun oleh penerbit yang 

berisi materi pembelajaran dan soal latihan. LKS 

yang digunakan belum menunjukkan keterpaduan 

konsep dan bidang kajian dalam IPA.  

Hasil wawancara menunjukkan data bahwa 

guru belum melaksanakan pembelajaran terpadu 

karena kesulitan mengkaitkan berbagai bidang 

kajian dalam IPA menjadi satu-kesatuan pokok 

bahasan yang utuh. Hal tersebut berdampak pada 

program pembelajaran yang disusun oleh guru. 

Akibatnya, guru belum dapat merancang program 

pembelajaran IPA terpadu, sehingga guru 

menggunakan RPP yang disusun MGMP dimana 

materi pembelajaran masih diajarkan secara 

terpisah. Seharusnya, perencanaan pembelajaran 

IPA disusun dengan memuat pembelajaran yang 

terpadu, sehingga siswa dapat melihat hubungan 

bermakna antar konsep dalam pembelajaran IPA 

(Pusat kurikulum, 2007).  

Pembelajaran IPA terpadu menyajikan situasi 

belajar yang alami dan dekat dengan dunia siswa 

sehingga siswa mampu mengaplikasikan hasil 

belajar ke kondisi di dunia nyata serta pembelajaran 

menjadi lebih bermakna. Selain itu, menurut Pusat 

kurikulum (2007) pembelajaran IPA terpadu 

memiliki manfaat sebagai berikut, (1) Siswa dapat 

melihat hubungan bermakna antar konsep dalam 

IPA, (2) meningkatkan taraf kecakapan berpikir, (3) 

memudahkan pemahaman konsep dan penguasaan 

kompetensi IPA karena pembelajaran IPA terpadu 

menyajikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, 

(4) terciptanya struktur kognitif siswa yang 

menjembatani pengetahuan awal dengan 

pengalaman belajar yang terkait, dan (5) 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Keterpaduan 

pembelajaran IPA terpadu mencakup tiga hal (Pusat 

Kurikulum, 2007:8; Trefil dan Hazen, 2007:xiii). 

Keterpaduan yang pertama adalah keterkaitan antar 

bidang kajian menjadi satu kesatuan pokok bahasan 

yang utuh. Keterpaduan yang kedua adalah 

keterkaitan antar konsep yang tumpang-tindih 

(overlap). Yang ketiga yaitu penggunaan proses, 

prinsip, dan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan 

aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari (Trefil dan 

Hazen, 2007:xiii). Pada KD 3.7 dan 4.11 tentang 

kalor, keterpaduan antar bidang kajian, antar konsep, 
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serta penggunaan proses, prinsip, dan pengetahuan 

ilmiah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keterpaduan pada KD 3.7 dan 4.11  

     tentang Kalor  

Pembelajaran IPA terpadu pada materi kalor 

disusun dalam tiga pertemuan pembelajaran dengan 

tiga topik bahasan yang berbeda. Pembelajaran 

direncanakan dalam program pembelajaran. 

program pembelajaran merupakan perencanaan 

serangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menekankan pada implementasi kurikulum (SAQA, 

2005:iv). Program pembelajaran terdiri dari (1) 

kegiatan belajar, (2) rencana proses pembelajaran 

yang akan disampaikan, (3) rencana penilaian, (4) 

media pembelajaran dan sumber belajar yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Program pembelajaran dikembangkan dalam 

bentuk RPP dan LKS. Program pembelajaran IPA 

pada KD 3.7 dan 4.11 tentang kalor disusun dengan 

memuat keterpaduan antar bidang kajian dan antar 

konsep. Keterpaduan program pembelajaran yang 

dikembangkan harus dibuktikan dengan uji 

keterpaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

keterpaduan program pembelajaran IPA pada KD 

3.7 dan 4.11 tentang suhu dan kalor yang telah 

dikembangkan.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur 

yang terdiri dari dua langkah, yaitu (1) uji validasi 

dan (2) revisi. Validasi dilaksanakan oleh dosen 

fisika FMIPA UM sebagai validator. Validator 

memiliki kualifikasi tertentu, yaitu (1) dosen jurusan 

IPA atau fisika, (2) menguasai materi suhu dan 

kalor, (3) memiliki keahlian dalam pengembangan 

program pembelajaran.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar instrumen validasi. Lembar validasi 

terdiri dari dua bagian, yaitu penilaian menggunakan 

skala likert serta saran dan komentar dari validator 

untuk perbaikan program pembelajaran. Penilaian 

program pembelajaran mengenai keterpaduan 

program pembelajaran terdiri dari aspek (1) Ke-

terkaitan antar bidang kajian, (2) keterkaitan antar 

konsep yang tumpang tindih, dan (3) penggunaan 

prinsip, proses, dan pengetahuan ilmiah untuk 

menjelaskan aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-

hari.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif dan data kuantitatf. Data 

kualitatif berupa saran dan komentar dari validator, 

sedangkan data kuantitatif berupa penilaian 

menggunakan skala likert. Data kuantitatif dianalisis 

dengan teknik analisis deskriptif, sedangkan data 

kualitatif dianalisis dengan teknik rerata menurut 

Hobri (2010). Hasil analisis data kemudian 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria 

sesuai Tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Kriteria Penilaian Keterpaduan  

 Program Pembelajaran IPA 
Rentang Skor Kriteria Validitas Keterangan 

1 ≤ Va < 1,75 Tidak Valid Perlu Revisi 

1,75 ≤ Va < 2,5 Kurang Valid Perlu Revisi 

2,5 ≤ Va < 3,25 Cukup Valid Perlu Revisi 

3,25 ≤ Va < 4 Valid Tidak Perlu Revisi 

Va = 4 Sangat Valid Tidak Perlu Revisi 

(Diadaptasi dari Hobri, 2010:53)  

 

Data kuantitatif yang telah dianalisis 

menunjukkan validitas keterpaduan program 

pembelajaran IPA yang telah dikembangkan. 

Program pembelajaran yang memenuhi kriteria valid 

tidak perlu direvisi, sedangkan program 

pembelajaran yang tidak memenuhi kriteria valid 

direvisi agar memenuhi kriteria valid. Revisi 

dilaksanakan berdasarkan saran dan komentar dari 

validator agar program pembelajaran dapat 

memenuhi kriteria valid untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data hasil validasi program pembelajaran 

diperoleh dari validasi RPP dan LKS. Validasi 

terdiri dari penilaian keterpaduan antar bidang 

kajian, keterpaduan antar konsep, serta penggunaan 

prinsip, proses, dan pengetahuan ilmiah untuk 

menjelaskan aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-

hari. Data hasil validasi kemudian dianalisis dengan 

teknik analisis rerata. Hasil validasi program 

pembelajaran pada RPP dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut.  

Tabel 2. Hasil Validasi Keterpaduan Program  

Pembelajaran pada RPP 

No Aspek Rerata 
Kriteria 

Validitas 

1 

Penggabungan 

berbagai bidang kajian 

IPA menjadi satu-

kesatuan pokok 

bahasan yang utuh 

4 Sangat Valid 

2 

Pemaduan konsep yang 

tumpang tidih 

(overlap) dalam 

pembelajaran IPA 

3,88 Valid 

3 

Penggunaan prinsip, 

proses, dan 

pengetahuan ilmiah 

untuk menjelaskan 

aplikasi IPA dalam 

kehidupan sehari-hari 

3,60 Valid 

Rerata Total 3,82 Valid 

 

Hasil validasi keterpaduan program 

pembelajaran pada RPP diperoleh rerata nilai 

sebesar 3,82. Berdasarkan kriteria, keterpaduan 
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program pembelajaran IPA pada RPP valid dan tidak 

perlu ada revisi. Tidak terdapat saran dan komentar 

dari validator terhadap keterpaduan program 

pembelajaran pada RPP ini.  

Penilaian keterpaduan program pembelajaran 

IPA yang kedua yaitu pada LKS. Perolehan skor 

direrata untuk mengetahui validitas keterpaduan 

program pembelajaran pada LKS. Hasil validasi 

keterpaduan program pembelajaran IPA pada LKS 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Hasil Validasi Keterpaduan Program  

Pembelajaran pada LKS 

No Aspek Rerata 
Kriteria 

Validitas 

1 

Penggabungan berbagai 

bidang kajian IPA menjadi 

satu-kesatuan pokok 

bahasan yang utuh 

4 
Sangat 

Valid 

2 

Pemaduan konsep yang 

tumpang tidih (overlap) 

dalam pembelajaran IPA 

4 
Sangat 

Valid 

3 

Penggunaan prinsip, 

proses, dan pengetahuan 

ilmiah untuk menjelaskan 

aplikasi IPA dalam 

kehidupan sehari-hari 

3,36 Valid 

Rerata Total 3,78 Valid 

 

Pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan 

aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Data hasil 

validasi kemudian dianalisis dengan teknik analisis 

rerata. Hasil validasi program pembelajaran pada 

RPP dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Rerata Hasil Penilaian Keterpaduan  

Program Pembelajaran 

No 

Keterpaduan 

Program 

Pembelajaran 

Rerata 
Rerata 

Total 

Kriteria 

Validitas 

1 RPP 3,82 3,80 Valid 

2 LKS      3,78 

Hasil analisis rerata diperoleh nilai validitas 

keterpaduan program pembelajaran sebesar 3,80. 

Berdasarkan kriteria validitas, keterpaduan program 

pembelajaran IPA memenuhi kriteria valid tanpa 

revisi. Tidak ada komentar dan saran dari validator 

terhadap keterpaduan program pembelajaran secara 

keseluruhan.  

Program pembelajaran memiliki validitas tinggi 

karena RPP yang dikembangkan sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses. 

Langkah pembelajaran pada RPP dan LKS 

dikembangkan terpadu mencakup konsep-konsep 

pada materi kalor dan penerapannya pada makhluk  

hidup serta pada kehidupan sehari-hari. Keterpaduan 

tersebut dapat dilihat pada indikator pembelajaran, 

tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. 

Pembelajaran terpadu melibatkan proses, prinsip, 

dan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan aplikasi 

IPA dalam kehidupan sehari-hari (Trefil dan Hazen, 

2007: xiii). Pembelajaran IPA terpadu menyajikan 

situasi belajar alami dan dekat dengan dunia siswa 

sehingga siswa mampu mengaplikasikan hasil 

belajar ke kondisi di dunia nyata serta pembelajaran 

menjadi lebih bermakna.  

Pembelajaran terpadu menjadikan 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

(Kemendikbud, 3013). Selain itu, pembelajaran IPA 

terpadu memiliki manfaat (1) Siswa dapat melihat 

hubungan bermakna antar konsep dalam IPA, (2) 

meningkatkan taraf kecakapan berpikir, (3) 

memudahkan pemahaman konsep dan penguasaan 

kompetensi IPA karena pembelajaran IPA terpadu 

menyajikan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, 

(4) terciptanya struktur kognitif siswa yang 

menjembatani pengetahuan awal dengan 

pengalaman belajar yang terkait, dan (5) 

meningkatkan motivasi belajar siswa (Pusat 

Kurikulum, 2007: 9-10).  

 

PENUTUP  

Kesimpulan 
Program pembelajaran IPA model inkuiri 

terbimbing yang dikembangkan berupa RPP dan 

LKS yang menunjukkan tingkat keterpaduan yang 

tinggi (valid). Program pembelajaran IPA terpadu 

model inkuiri terbimbing dinilai valid berdasarkan 

penilaian validator terhadap keterpaduan program 

pembelajaran yang meliputi (1) keterpaduan antar 

bidang kajian, (2) keterpaduan antar konsep, dan (3) 

penggunaan proses, prinsip, dan pengetahuan ilmiah 

untuk menjelaskan aplikasi IPA dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Saran  
Saran dari penelitian ini adalah perlu ditambah 

jumlah validator agar semakin memperkuat 

justifikasi validitas program pembelajaran. Validasi 

keterpaduan program pembelajaran juga perlu diuji 

oleh guru sebagai praktisi. Selain itu, dapat 

dilakukan uji coba untuk menilai keefektifan produk 

program pembelajaran apabila diterapkan di kelas.  
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Abstrak 

 

Kurikulum 2013 berorientasi pada pembelajaran yang terpadu, interaktif dan menyenangkan. 

Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Guru harus bisa 

memilih model pembelajaran dan juga bahan ajar yang dapat mengakomodasi kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa bahan ajar yang 

banyak digunakan di sekolah berupa Lembar Kerja Siswa (LKS), tetapi LKS tersebut belum 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah guru 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan model Learning Cycle 5E tetapi LKS yang 

digunakan tidak sesuai dengan model pembelajaran tersebut. Dengan demikian LKS kurang 

bisa memandu siswa dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian pengembangan LKS model Learning Cycle 5E yang mampu memandu siswa dalam 

melakukan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan model 4-D Thiagarajan tanpa tahap 

penyebaran. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata validasi kelayakan umum sebesar 

3.95, validasi kelayakan khusus sebesar 4.00, uji keterbacaan terbatas oleh guru sebesar 3.90, 

dan uji keterbacaan oleh siswa sebesar 3.92. Dengan demikian, LKS yang dikembangkan 

sudah layak digunakan dalam pembelajaran. 

 

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), Pembelajaran  IPA, Learning Cycle 5E 

 

PENDAHULUAN  

Kurikulum 2013 berorientasi pada 

pembelajaran yang terpadu, interaktif, dan 

menyenangkan (Kemendikbud, 2013). Siswa 

berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru 

sebagai fasilitator. Guru harus bisa memilih model 

pembelajaran dan juga bahan ajar yang dapat 

mengakomodasi kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. Bahan ajar dapat membuat guru 

lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan siswa terbantu dalam belajar, 

bahan ajar yang banyak digunakan di sekolah saat ini 

adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).  

 Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan 

bahan ajar yang dikemas sedemikian rupa agar siswa 

dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri. Di 

dalam LKS  siswa dapat menemukan arahan yang 

terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. 

LKS yang baik tidak hanya berisi soal-soal yang 

jawabannya sudah jelas tertera di dalam materi 

pokok, LKS seyogyanya berupa permasalahan, 

informasi, dan tuntutan  yang mendorong siswa 

dalam mempelajari sains. Permasalahan yang ada di 

LKS  harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

siswa. Dengan demikian siswa dapat 

mengaplikasikan materi yang dipelajarinya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Hal ini sesuai dengan tujuan dari penyusu-

nan LKS yaitu untuk meningkatkan kemandirian 

siswa serta untuk memberikan tugas kepada siswa 

agar dapat meningkatkan penguasaan terhadap 

materi pembelajaran. Ditinjau dari sudut pandang 

siswa, LKS memiliki kelebihan dalam hal efesiensi 

waktu karena siswa dapat mempelajari materi yang 

cukup banyak dalam waktu yang singkat (Prastowo, 

2010). 

 Model pembelajaran Learning Cycle 5E  

terdiri dari 5 fase yaitu Engagement (fase mengajak), 

Exploration (fase menyelidiki), Explanation (fase 

menjelaskan), Elaboration (fase penerapan konsep), 

dan Evaluation (fase evaluasi). Model pembelajaran 

tersebut dapat mengarahkan siswa dari tahap 

berpikir sederhana sampai pada tahap berpikir 

kompleks. Dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

mengeksplorasi pengetahuan awal siswa yang 

berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari 

dan menghubungkan peristiwa yang terjadi 

disekitarnya dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, model pembelajaran Learning Cycle 5E  

juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

membantu siswa untuk lebih memahami materi yang 

sedang dipelajarinya, dan dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa 

(Simatupang, 2010). 

Kompetensi Dasar 3.8 kurikulum 2013 

adalah interaksi antar makhluk hidup dan 

lingkungannya, sedangkan Kompetensi Dasar 4.12 

adalah menyajikan hasil observasi terhadap interaksi 

makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. 

Materi tersebut merupakan materi yang 

membutuhkan banyak hafalan, sehingga apabila 

siswa hanya diberikan ceramah saja siswa akan 

merasa bosan dan kurang tertarik dalam 

pembelajaran. Materi tersebut juga berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya LKS 

model Learning Cycle 5E  diharapkan akan 

memudahkan penguasaan siswa jika permasalahan 

mailto:lailaafiyah@gmail.com
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yang disajikan berhubungan langsung dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan uraian 

diatas, maka perlu dilakukan pengembangan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dalam Pembelajaran IPA Model 

Learning Cycle 5E yang layak untuk SMP Kelas VII. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dengan metode 

penelitian Research and Development (R&D), 

dengan mengadaptasi model 4-D. Model 4-D yang 

diterapkan yaitu: (1) pendefinisian (define), (2) 

perancangan (design), (3) pengembangan (develop), 

dan tanpa menggunakan (4) penyebaran 

(disseminate).  

Langkah pertama adalah tahap pendefinisian, 

tahapan ini bertujuan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. 

Terdapat empat kegiatan dalam tahapan ini yaitu 

analisis situasi awal, analisis siswa, analisis konsep, 

dan analisis tugas. Analisis situasi awal, analisis ini 

digunakan untuk menentukan masalah dasar dalam 

pembelajaran IPA, khususnya pada materi interaksi 

makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga 

diperlukan pengembangan bahan ajar berupa LKS 

yang cocok. Analisis siswa, karakteristik siswa 

diidentifikasi untuk mengetahui LKS yang seperti  

apa yang cocok untuk siswa. Analisis konsep, 

analisis yang dilakukan meliputi analisis 

Kompetensi Inti dan Kompetesi Dasar serta analisis 

sumber belajar. Analisis konsep dilakukan dengan  

mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis 

konsep-konsep yang relevan diajarkan berdasarkan 

analisis situasi awal. Analisis tugas, pada tahap ini 

merupakan analisis kemampuan utama apa yang 

dibutuhkan siswa dan tugas-tugas apa yang dapat 

membantu siswa meningkatkan kemampuan 

tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai. Analisis 

ini dilakukan berdasarkan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013. Hasil 

analisis ini digunakan untuk menentukan isi bahan 

ajar LKS yang sesuai untuk kebutuhan. 

Langkah kedua tahap perancangan, tahap 

perancangan ini terdiri dari pemilihan media, 

pemilihan format, dan perancangan awal LKS. 

Media yang digunakan berupa LKS. LKS yang 

dikembangkan memiliki format sebagai berikut: (a) 

halaman muka, (b) kata pengantar, (c) petunjuk 

penggunaan LKS, (d) daftar isi, (e) isi LKS berupa 

kegiatan belajar siswa yang disesuaikan dengan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E yang 

meliputi Engagement (fase mengajak), Exploration 

(fase menyelidiki), Explanation (fase menjelaskan), 

Elaboration (fase penerapan konsep), dan 

Evaluation (fase evaluasi), (f) glosarium, (g) daftar 

pustaka. Rancangan awal yang dimaksud dalam 

tulisan ini adalah pembuatan produk berupa LKS. 

Langkah ketiga tahap pengembangan, tahap 

pengembangan ini terdiri dari dua langkah yaitu 

validasi ahli dan uji coba produk. Adapun validasi 

ahli ini bertujuan untuk memperoleh data berupa 

penilaian dan saran-saran dari validator sehingga 

diketahui layak tidaknya LKS hasil pengembangan. 

Perbaikan produk dilakukan setelah LKS divalidasi 

dan diuji keterbacaannya, kemudian dilakukan 

analisis hasil validasi. Perbaikan atau revisi ini 

bertujuan untuk menyempurnakan produk akhir 

LKS dengan memperbaiki bagian-bagian yang 

kurang sesuai. Setelah itu, dilakukan uji coba untuk 

menguji lebih lanjut kelayakan LKS yang telah 

dibuat. Pada penelitian ini dilakukan uji coba 

keterbacaan terbatas saja yaitu dengan memberikan 

angket uji keterbacaan terbatas pada 10 siswa kelas 

VII SMP. 

Jenis data yang diperoleh dari validasi produk 

berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif berupa nilai angket. Data ini berupa 

angka yaitu 4, 3, 2, 1 dalam skala Likert dari 

validator ahli materi dan media, guru dan siswa. 

Sedangkan data kualitatif diperoleh berdasarkan 

komentar dan saran dari validator, guru dan siswa 

terhadap LKS yang dikembangkan. Data kuantitatif 

yang berupa skor penilaian angket dari validator, 

guru, dan siswa, dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis data kuantitatif yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2002). Rumus yang digunakan 

adalah: 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

Keterangan: �̅� = nilai rata-rata  

 ∑ 𝑥 = jumlah skor jawaban 

validator/subyek uji 

coba keterbacaan 

terbatas 

𝑛 = jumlah 

validator/subyek uji              

coba keterbacaan 

terbatas 

Tingkat kriteria validasi yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan LKS ini disajikan 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat Kriteria Validasi Kelayakan  

 LKS 
Nilai rata rata Kriteria 

3,26 – 4,00 

2,51 – 3,25 

1,76 – 2,50 

1,00 –1,75 

Sangat Layak 

Layak 

Kurang Layak (direvisi) 

Tidak Layak (Revisi total) 

(Sumber: Arikunto, 2002) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan pada penelitian ini adalah 

berupa LKS model Learning Cycle 5E pada materi 

interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya 

SMP Kelas VII. LKS yang dikembangkan ini 

memuat lima fase dalam Learning Cycle 5E yaitu 

Engagement (fase mengajak), Exploration (fase 

menyelidiki), Explanation (fase menjelaskan), 

Elaboration (fase penerapan konsep), dan 

Evaluation (fase evaluasi). Adanya lima fase dalam 

model Learning Cycle 5E tersebut diharapkan dapat 

membantu siswa dalam proses berpikir tingkat 

sederhana sampai berpikir tingkat kompleks. Guru 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E dan LKS 
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hasil pengembangan, sehingga LKS yang digunakan 

sesuai dengan model pembelajaran. Model 

pembelajaran Learning Cycle 5E  ini sesuai untuk 

pembelajaran IPA karena dapat membantu siswa 

untuk mengkaitkan materi yang sedang dipelajari 

dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 

 LKS model Learning Cycle 5E materi 

interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya 

yang sudah dikembangkan selanjutnya divalidasi 

kelayakan oleh validator ahli materi dan media serta 

dilakukan uji keterbacaan terbatas pada siswa dan 

guru IPA SMP. hasil penilaian dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil Analisis Data Keseluruhan 
No Subjek Nilai Kriteria 

1. 
Validasi Kelayakan 

Umum 
3.95 Sangat Layak 

2. 
Validasi Kelayakan 

Khusus 
4.00 Sangat Layak 

3. 
Uji Keterbacaan 

Terbatas oleh Guru 
3.90 Sangat Layak 

4. 
Uji Keterbacaan 

Terbatas oleh Siswa 
3.92 Sangat Layak 

Rata-rata 3.94 Sangat Layak 

Berdasarkan hasil analisis data validasi 

kelayakan, diperoleh nilai rata-rata untuk uji 

kelayakan umum sebesar 3.95, uji kelayakan khusus 

sebesar 4.00, uji keterbacaan oleh guru sebesar 3.90, 

dan uji keterbacaan terbatas pada 10 siswa sebesar 

3.92. Berdasarkan hasil validasi kelayakan dan uji 

keterbacaan terbatas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa LKS model Learning Cycle 5E yang 

dikembangkan sudah layak dan dapat digunakan 

dalam pembelajaran di kelas. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil validasi kelayakan dan uji 

keterbacaan terbatas pada materi interaksi antar 

makhluk hidup dan lingkungnnya untuk SMP kelas 

VII, LKS model Learning Cycle 5E yang 

dikembangkan memiliki nilai rata-rata sebesar 3.94 

sehingga dikategorikan sangat layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran.  

Ada beberapa saran yang berkaitan dengan 

pengembangan LKS model Learning Cycle 5E 

antara lain sebagai berikut. (1) LKS hasil 

pengembangan disajikan dengan sintaks model 

pembelajaran Learning Cycle 5E, sehingga guru 

diharapkan benar-benar memahami model 

pembelajaran Learning Cycle 5E, (2) Penggunaan 

LKS berbasis Learning Cycle 5E  yang telah 

dikembangkan akan berlangsung secara efektif dan 

efisien jika dilaksanakan sesuai panduan yang 

diberikan, (3) Pada saat pembelajaran guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif 

belajar secara mandiri. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang membantu siswa ketika mengalami 

kesulitan, (4) Pengembangan LKS lebih lanjut dapat 

dilakukan pada materi yang berbeda serta model 

pembelajaran yang berbeda. Serta disarankan untuk 

menguji efektifitas LKS melalui penelitian 

eksperimen. 
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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah 1) mengembangkan multimedia  

pembelajaran yang merupakan perpaduan singkat dan padat dari teks, animasi, narasi, dan 

video yang menggambarkan sebab akibat, 2) mengetahui kelayakan produk multimedia 

pembelajaran. Model pengembangan multimedia pembelajaran mengadapsi Model Borg & 

Gall yang telah dimodifikasi. Secara garis besar langkah penelitian dan pengembangan, yaitu 

1) studi pendahuluan, 2) pengembangan model, dan 3) uji kelayakan produk. Subjek 

penelitian dan pengembangan adalah multimedia pembelajaran pokok bahasan Optik 

Geometrik. Perangkat lunak yang digunakan adalah SwishMax4, dipadu dengan perangkat 

pengolah video dan pengolah audio. Program divalidasi oleh ahli materi dari pakar didang 

studi fisika dan ahli media untuk mengetahui tingkat kelayakan produk multimedia 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Secara kuantitatif hasil penelitian menunjukkan 

bahwa produk multimedia ini sangat layak untuk digunakan dalam perkuliahan dengan nilai 

rata-rata 92,20% dari ahli materi dan rata-rata 85,95% dari ahli media. Secara kualitatif 

diperoleh masukan bahwa belajar dengan produk pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap materi fisika, Selain itu, perkuliahan berbantuan multimedia menjadi 

lebih efektif dalam menyampaikan materi dan pemahaman kepada mahasiswa.  

 

Kata Kunci: CNA, Fisika Dasar, Prestasi. 

 

PENDAHULUAN  

Pemerintah Indonesia melalui Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dewasa ini sedang 

berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia dengan berbagai kebijakan baru. Prinsip-

prinsip kebaruan yang dicanangkan adalah: 
1) peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; 2) 

peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar; 3) 

proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

ilmiah; 4) pembelajaran berbasis kompetensi; 5) 

pembelajaran terpadu; 6) pembelajaran yang 

menekankan pada jawaban divergen yang memiliki 

kebenaran multi dimensi; 7) pembelajaran berbasis 

keterampilan aplikatif; 8) peningkatan 

keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan 

antara hard-skills dan soft-skills; 9) pembelajaran 

yang mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 

sepanjang hayat; 10) pembelajaran yang 

menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan 

(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing 

madyo mangun karso), dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

(tut wuri handayani); 11) pembelajaran yang 

berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat; 12) pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran; 13) pengakuan atas 

perbedaan individual dan latar belakang budaya 

peserta didik; dan 14) suasana belajar 

menyenangkan dan menantang (Permendikbud 

No.103 Tahun 2014).  Dari sejumlah prinsip 

tersebut, salah satunya yang berhubungan langsung 

dengan operasional pembelajaran di kelas dan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah yang 

berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Dengan demikian 

diharapkan dapat mempersiapkan manusia 

Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif 

dan afektif. 
 Tantangan abad ke-21 sebagai era informasi 

mendorong setiap individu meningkatkan 

keterampilan berpikirnya agar dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan lingkungannya yang 

pesat dan sangat dinamis. Bagi guru, tantangan 

terbesar adalah tercapainya tujuan pembelajaran 

secara tuntas, yaitu dapat membantu siswa agar 

dapat menjadi pelajar yang mandiri dan mampu 

mengatur dirinya sendiri (self regulated) (Arends, 

2008:17). Untuk itu dibutuhkan guru-guru yang 

handal dan berkompeten yang dapat melaksanakan 

proses pembelajaran secara efektif. 
Secara rinci dapat diuraikan ciri-ciri guru 

efektif adalah: (1) memiliki kualitas pribadi yang 

memungkinkan mereka mampu mengembangkan 

hubungan kemanusiaan yang autentik dengan siswa, 

orang tua, dan rekan sejawatnya, dan untuk 

mengembangkan kelas yang berkeadilan sosial dan 

demokratis bagi siswa, (2) memiliki disposisi positif 

terdadap ilmu pengetahuan, setidaknya menguasai 

dasar pengetahuan yang luas, perkembangan dan 

pembelajaran manusia dan pedagogi, (3) menguasai 

teknik mengajar beragam yang diketahui dapat 

mailto:winartomukayat@gmail.com
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mensti-mulasi motivasi siswa, meningkatkan 

pencapaian keterampilan dasar siswa, 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dan menghasilkan siswa yang self regulated, (4) 

secara pribadi terdisposisi ke arah refleksi dan 

problem solving (mengatasi masalah) dan dapat 

menggunakan pengetahuan professionalnya untuk 

meningkatkan pembelajaran siswa serta untuk 

meningkatkan sekolahnya (Arends, 2008:19). 
Belajar fisika bukan hanya untuk tahu 

matematikanya, tetapi lebih jauh siswa diharapkan 

mampu memahami konsep yang terkandung di 

dalamnya, menuliskannya ke dalam parameter atau 

simbol-simbol fisis, memahami permasalahan dan 

menyelesaikannya secara matematis. Tidak jarang 

tuntutan inilah yang menyebabkan ketidaksenangan 

siswa terhadap pelajaran fisika semakin besar 

(Sugiarti, 2005). Oleh karenanya, diperlukan 

kreativitas dan inovasi guru dalam mengelola kelas 

dan mengembangkan proses pembelajaran fisika 

yang menarik dan menyenangkan dengan meng-

hadirkan media pembelajaran yang tepat dan efektif.  
Salah satu faktor penting untuk proses 

pembelajaran adalah media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terlaksana secara efektif  

(Sadiman, 2011:103). Untuk itu perlu dikembangkan 

media praktis dan terjangkau yang dapat 

menjelaskan dan menjembatani materi yang bersifat 

tidak kasat mata menjadi konkrit dan dapat 

mengatasi terbatasnya peralatan laboratorium, yaitu 

dengan mengembangkan media pembelajaran 

berbantuan komputer (multimedia) (Prabu, 2006). 
Perkembangan teknologi multimedia telah 

menjadikan potensi besar dalam mengubah cara 

seseorang untuk melaksanakan pembelajaran. 

Multimedia juga menyediakan peluang bagi 

pendidik untuk mengembangkan teknik 

pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil 

maksimal (Daulay, 2012). Penggunaan multimedia 

secara kreatif  memungkinkan mahasiswa untuk 

belajar lebih baik dan meningkatkan pemahaman. 

Dengan multimedia diharapkan lebih terbuka 

peluang mereka dalam  menentukan dengan apa dan 

bagaimana agar dapat menyerap informasi secara 

cepat dan efisien, Sumber informasi tidak lagi 

terfokus pada teks dari buku semata, tetapi lebih luas 

dari itu (Usman, 2002).  
Aplikasi teknologi berbasis komputer dalam 

pembelajaran yang banyak dikembangkan dan 

dikenal hingga saat ini adalah  Computer Assisted 

Instruction  (CAI), yang merupakan pengembangan 

teknologi informasi terpadu yaitu komunikasi 

(interaktif), audio, video, penampilan citra (image) 

yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia. 

CAI  mencakup penggunaan komputer yang 

berhubungan secara langsung dengan siswa maupun 

pendidik (Arsyad, 2009). Perancangan dan 

pengembangan aplikasi sebuah CAI menitik 

beratkan pada sebuah komunikasi pengguna dengan 

komputer. Secara lebih sederhana  Mayer  (2009), 

mendefinisikan multimedia sebagai presentasi 

materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus 

gambar-gambar. Definisi ini diarahkan kepada 

produk  presentasi instruksional multimedia yaitu 

multimedia yang menyajikan pesan-pesan dengan 

melibatkan kata-kata dan gambar-gambar yang 

ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran 

(Multimedia instructional message). Bertolak dari 

definisi ini dikembangkan produk multimedia 

pembelajaran yang dapat membantu dosen 

menjalankan proses perkuliahannya secara efektif, 

multimedia yang membelajarkan ditandai dengan 

meningkatnya kemampuan penggunanya untuk 

memperoleh skor yang tinggi untuk tes retensi, yaitu 

kemampuan untuk mereproduksi atau mengenali 

materi yang disajikan (berhubungan dengan proses 

mengingat), maupun tes transfer, yaitu kemampuan 

menggunakan materi tersaji untuk menyelesaikan 

masalah dalam situasi baru (berhubungan dengan 

proses memahami) (Mayer, 2009:4) 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, untuk 

meningkatkan prestasi dan kepuasan dalam 

mengikuti mata kuliah Fisika Dasar, diperlukan 

multimedia pembelajaran praktis berbantuan 

komputer yang dapat dipakai oleh dosen pengampu 

matakuliah Fisika Dasar sebagai media pendamping 

dalam proses perkuliahan, tanpa harus dilengkapai 

peralatan laboratorium. Pemakaian media ini secara 

intensif dan benar diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan prestasi mata kuliah Fisika Dasar 

mahasiswa sebagai calon guru IPA. 
 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan Multimedia 

Pengembangan produk dilakukan mengacu 

pada langkah-langkah pengembangan multimedia 

pembelajaran oleh Sadiman (2011), yang dimulai 

dengan merumuskan topik atau gagasan, kemudian 

dikembangkan menjadi naskah dan disusun dalam 

peristiwa-peristiwa yang diurutkan sesuai dengan 

garis ceritanya dalam sebuah storyboar. Sesuai 

dengan urutan pada storyboard, disusun skrip 

(narasi) untuk setiap peristiwa, selanjutnya  proses 

produksi media pembelajaran dilaksanakan 

mengacu pada storyboard tersebut. 

 

Teknik dan Analisis Data  

Pengumpulan data penelitian menggunakan 

angket dengan skala Likert. Jawaban dari Ahli 

Materi, Ahli Media, dan Mahasiswa disajikan dalam 

bentuk tabel tunggal melalui perhitungan distribusi 

frekuensi dan persentasi, dengan tingkat kelayakan 

pada table 1. 
Tabel 1: Tingkat Kelayakan  

Presentase Keterangan 
86 – 100% Sangat Layak 
71 – 85% Layak 
56 – 70% Cukup Layak 
< 55 % Kurang Layak 

(Adaptasi dari Kuswandi, 2001 ) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Produk  
Produk dikembangkan mengacu pada desain 

pengembangan produk yang telah ditetapkan. 

Sebagai produk interaktif, didesain dengan navigasi 

program berikut ini. 

SISTEM NAVIGASI PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Navigasi Program 

 

Dari desain yang ditetapkan dihasilkan produk 

pengembangan yang secara garis besar, bagian 

intinya dapat ditunjukkan berikut ini. 

1. Cover, merupakan bingkai utama program 

sebagai pintu gerbang untuk mengoperasikan 

program, Memiliki tombol-tombol: Start, 

Tujuan, Petunjuk, Pengembang, dan Exit, seperti 

pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Cover Multimedia 

2. Menu Utama, merupakan pintu utama untuk 

mengoperasikan program secara keseluruhan, 

Panel menu utama dilengkapi jendela-jendela 

berisi tombol yang dapat mengakses sub-pokok 

bahasan yang dikehendaki. Tersedia pula tombol 

Home untuk kembali ke Cover, seperti pada 

Gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Menu Utama Multimedia 

3. Content, merupakan isi dari tombol-tombol yang 

ada pada jendela menu utama, Content disusun 

sesuai dengan pokok bahasan dan silabus/ 

kurikulum yang berlaku. Salah satu isi dari sub-

pokok bahasan ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4.  Contoh Content Multimedia 

 

Analisis Data 

 Analisis bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan produk Multimedia sebagai media 

perkuliahan Fisika Dasar. Hasil angket Ahli Materi 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Angket Ahli Materi 

Aspek 
Validator 

1 
Validator 

2 
Persentase 

1 
Persentase 

2 
Penyajian 

Materi 
3,56 3,78 88,9 94,4 

Tampilan 3,20 4,00 80,0 100,0 
Bagian 

Isi 
4,00 4,00 100,0 100,0 

Gambar

&Animas

i 
3,67 3,67 91,7 91,7 

Evaluasi 

Konsep 
3,50 3,50 87,5 87,5 

Rata-rata 3,58 3,79 89,6 94,7 

Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua validator Ahli 

Materi memberikan nilai masing-masing 89,6% dan 

94,7% atau dengan nilai rata-rata 92,2%. Menurut 

Kuswandi (2001), persentase ini pada kriteria sangat 

layak. 

Berikut dipaparkan hasil penilaian ahli 

materi terhadap produk pengembangan  melalui 

metode kuesioner, seperti pada Gambar 5. 

 

MENU UTAMA 

 

REFLEKSI 

 

REFRAKSI 

 

ALAT OPTIK 

 

PRINSIP HUYGENS 

DAN FERMAT 

 

CERMIN DATAR 

 

CERMIN CEMBUNG 

 

CERMIN CEKUNG 

 

REFRAKTOR 

SFRERIS 

 

LENSA CEMBUNG 

 

LENSA CEKUNG 

 

MATA MANUSIA 

 
LUP 

 
MIKROSKOP 

 
TEROPONG 

ASTRONOMI 

 
TEROPONG 

MEDAN 

 
TERAPAN &  

SOAL LATIHAN 

 

TERAPAN &  

SOAL LATIHAN 

 

TERAPAN & 

SOAL LATIHAN 

EXIT 

START 

COVER 

PETUNJUK 

 

TUJUAN 
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Gambar 5.  Diagram Batang Penilaian Ahli 

Materi terhadap Produk 

Pengembangan  
Hasil angket Ahli Media ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Angket Ahli Media 

Aspek 
Validator 

1 
Validator 

2 
Persen

-tase1 
Persen

-tase2 
Penyajian 

Materi 
3,33 3,67 83,3 91,7 

Tampilan 3,75 3,13 93,8 78,1 
Bagian Isi 3,50 3,50 87,5 87,5 

Gambar&A

nimasi 
4,00 3,00 100,0 75,0 

Evaluasi 

Konsep 
3,50 3,00 87,5 75,0 

Rata-rata 3,62 3,26 90,4 81,5 

Tabel 2  menunjukkan bahwa kedua validator Ahli 

Media memberikan nilai masing-masing 90,4% dan 

81,5% atau dengan nilai rata-rata 85,95%. Menurut 

Kuswandi (2001), persentase ini pada kriteria sangat 

layak. 

Berikut dipaparkan hasil penilaian ahli materi 

terhadap produk pengembangan produk  melalui 

metode kuesioner, seperti pada Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Diagram Batang Penilaian Ahli 

    Media terhadap Produk 

    Pengembangan  
 Data kualitatif diperoleh dari angket yang 

disebarkan pada saat ujicoba terbatas kepada 

mahasiswa dan pengamatan langsung pada saat 

perkuliahan berlangsung. Hasil pengamatan di 

lapangan ketika proses perkuliahan berlangsung, 

ditemukan hal-hal yang menguatkan kelayakan 

produk sebagai media bantu dalam perkuliahan, 

dapat diungkapkan: 1) situasi kelas menjadi lebih 

cepat siap untuk belajar karena ada stimulan di layar 

depan kelas berupa gambar (tayangan Cover) 

atraktif dan ilustrasi musik lembut, 2) dengan adanya 

narasi memfokuskan konsentrasi mahasiswa untuk 

menyimak keterangan yang disampaikan, 

mengiringi animasi yang sedang ditayangkan, 3) 

perkuliahan berjalan efektif karena dosen tidak perlu 

lagi membuat gambar-gambar rumit untuk 

menjelaskan sebuah fenomena. Ketika menerangkan 

animasi yang ada di layar dosen tinggal menggambil 

bagian kecil dari tayangan yang perlu dijelaskan, 4) 

mahasiswa dapat mengikuti animasi secara perlahan 

karena tersedia tombol navigasi yang dapat 

menghentikan proses animasi bila dikehendaki dan 

melanjutkannya kembali hingga selesai, 5) 

fenomena fisika yang direkam secara autentik 

dengan kamera video menjadi bahan diskusi yang 

mengasyikkan, karena seolah melihat peristiwa 

sebenarnya walaupun tanpa melalui laboratorium, 6) 

diskusi kelas berjalan lancar sesuai lembar kegiatan 

(LK) yang dipersiapkan 7) biasanya untuk materi 

pokok bahasan dalam produk ini dosen 

menyelesaikannya dalam waktu 3 hingga 4 

pertemuan masing-masing 3 js (3 x 50 menit), tetapi 

dengan menggunakan produk ini materi dapat 

dituntaskan dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan ke 

3 dilakukan review dan postes. Dari fakta yang ada, 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk  

multimedia dapat menghemat waktu dan tenaga  

dalam proses perkuliahan. Hal ini akan lebih efektif 

bila produk multimedia digandakan untuk setiap 

mahasiswa sehingga dapat dipelajari secara mandiri. 
Pembahasan 

Paket program SwishMax4 yang digunakan 

dalam pengembangan produk CNA ini merupakan 

program yang sangat praktis untuk membuat animasi 

sains, baik yang sederhana maupun yang kompleks. 

Dalam pengoresiannya tidak melibatkan bahasa 

pemrograman yang rumit, namun perlu menguasai 

tahap-tahap peristiwa yang akan dianimasikan. 

Sehingga mudah diurut dan diatur dalam timeline 

program. 

Program animasi yang ditampilkan pada 

multimedia ini menarik bagi pengguna karena dapat 

mencermati fenomena fisika secara detil, baik 

melalui tayangan autentik video maupun melalui 

animasi yang dapat bergerak lambat (slow motion) 

untuk menggambarkan tahap-tahap peristiwa secara 

jelas dan rinci. Dengan demikian akan tercipta 

situasi perkuliahan yang kondusif , menyenangkan 

dan tidak membosankan. 

Kemudahan dalam pengoperasian program 

menjadi salah daya tarik tersendiri dari produk ini. 

Tombol-tombol navigasi didesain dengan bentuk 

dan warna yang jelas dan menarik sehingga 

pengguna dapat mengakses seluruh bagian program 

secara cepat dan mudah. 

Dari data kuantitatif dari validator dan 

mahasiswa diperoleh hasil bahwa produk yang 

dikembangkan sangat layak untuk dipergunakan 

sebagai media perkuliahan Fisika Dasar. Demikian 

pula hasil data kualitatif menunjukkan tingkat 

kepuasan yang cukup tinggi bagi pengguna maupun 

untuk operasional pelaksanaan perkuliahan.  
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Produk multimedia yang dikembangkan masih 

banyak kelemahan dan kekurangannya, sehingga 

perlu diperhatikan untuk penyempurnaan lebih 

lanjut. Beberapa kelemahan dapat diungkapkan: 1) 

membutuhkan waktu pengembangan yang lama dan 

rumit, tidak dapat menilai proses belajar, jadi hanya 

menilai hasil akhir saja, dan tidak semua 

permasalahan perkuliahan mahasiswa bisa 

diselesaikan dengan computer, 2) diperlukan 

dukungan software dan hardware yang memadai 

untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik, 3) 

pengembangan produk ini belum sepenuhnya 

interaktif, belum dilengkapi umpan balik dan soal-

soal latihan yang memadai. 

 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil Penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran ini secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif dinyatakan sangat layak sebagai alat bantu 

dosen dalam perkuliahan Fisika Dasar. Mahasiswa 

dalam sistem ini sebagai pihak yang berusaha 

memahami materi yang disajikan. Oleh karena itu 

mahasiswa adalah pihak aktif yang yang mencari 

pemahaman; dengan mengindra presentasi 

multimedia dan mencoba menata lalu memadukan 

materi-materi yang disajikan itu ke dalam 

representtasi mental yang koheren. 
Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah: 1) agar 

produk ini dapat berfungsi secara optimal, 

disarankan untuk menambah bahan diskusi dan 

latihan soal pada lembar kerja (LK) ketika proses 

diskusi berlangsung, 2) untuk pemanfaatan produk 

di tingkat SMA dan SMP, dengan mempertimbang-

kan tingkat kemampuan matematis para siswa. 

Sehingga ketika menghadapi uraian matematis yang 

rumit, siswa lebih diarahkan pada konsep fisikanya 

saja, 3) disarankan kepada para dosen untuk menguji 

efektifitas produk ini lebih lanjut, dikolaborasikan 

dengan model/metode perkuliahan yang dapat 

memotivasi mahasiswa untuk belajar secara aktif 

dan mandiri, 4) sebagai produk inovatif, bagi para 

dosen yang telah mencoba menggunakan produk ini 

perlu menyebarluaskan kepada masyarakat 

pendidikan, khususnya kepada para dosen 

pengampu matakuliah Fisika Dasar, 5) Bagi para 

praktisi pendidikan, dengan tersosialisasikannya 

produk ini tentunya akan muncul ide-ide baru 

sebagai masukan dan upaya untuk mengembangkan 

produk ini menjadi media pembelajaran berbantuan 

komputer yang benar-benar interaktif sehingga dapat 

efektif digunakan oleh dosen maupun mahasiswa 

secara mandiri. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran IPA berbantuan 

komputer yang mampu memvisualisasikan konsep abstrak pada materi penglihatan dan alat 

optik untuk siswa SMP/MTs kelas VIII yang layak digunakan. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan model pengembangan 4-D 

Thiagarajan yang dilakukan hanya sampai pada tahap Develop. Data penelitian yang 

digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

instrumen berupa angket validasi dan angket uji keterbacaan. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik penghitungan rata-rata. Hasil 

uji kelayakan oleh ahli media diperoleh persentase rata-rata 88,20% yang berarti sangat layak. 

Hasil uji oleh ahli materi diperoleh hanya ada 2 konsep yang salah dari 20 konsep keseluruhan 

dan kemudian telah direvisi sehingga menjadi benar dan sangat layak, dan hasil uji 

keterbacaan diperoleh seluruh responden dapat menerima media ini dengan baik yang berarti 

sangat layak. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka secara umum media pembelajaran 

yang dikembangkan telah memenuhi kriteria sangat layak 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran IPA, Berbantuan Komputer, Penglihatan dan Alat Optik 

 

PENDAHULUAN  

Mayoritas siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep IPA secara menyeluruh 

terutama bidang fisika. Wahyudi (2012) menyatakan 

jika siswa sekolah menengah di Indonesia 

kebanyakan menganggap jika fisika merupakan 

pelajaran yang sulit karena fisika merupakan 

pelajaran yang abstrak dan sulit untuk dipahami. 

Padahal karakteristik berpikir siswa dapat dengan 

mudah mempelajari sesuatu melalui hal konkret 

karena cara berpikir yang tidak terlepas dari fakta 

yang konkret (Prajwita, 2015). Fakhiriyah (2014) 

melakukan penelitian serupa dimana presentase 

ketuntasan materi optik di sebuah kelas hanya 

41,51%. Tingkat kesulitan yang tinggi dalam 

mempelajari konsep fisika yang bersifat abstrak 

yang tinggi menyebabkan minat siswa akan belajar 

IPA khususnya fisika juga akan menurun.  

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang 

terdapat dalam kurikulum 2013 pelajaran IPA 

Terpadu adalah KD 3.11 yakni mendeskripsikan 

sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta 

aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan 

manusia, dan prinsip kerja alat optik. Pada 

Kompetensi Dasar ini terdapat beberapa konsep 

yang abstrak dan prosesnya tidak dapat diamati 

secara langsung pancaindra seperti proses 

pembiasan cahaya dan proses pembentukan 

bayangan pada alat optik. Siswa diharuskan 

menafsirkan dan mengaitkan antara sifat cahaya 

dengan sifat lensa ataupun sifat cermin. Selain itu 

proses pembentukan bayangan sangat sulit untuk 

disimulasikan dengan menggunakan alat-alat 3 

dimensi.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan pada salah satu SMP di Kota Batu, 

mayoritas siswa kesulitan dalam memahami materi 

penglihatan dan alat optik. Hal ini terlihat dari 

rendahnya presentase ketuntasan pada pokok 

bahasan tersebut. Siswa merasa kesulitan untuk 

memahami proses pembentukan bayangan pada 

cermin dan lensa. Hal ini dikarenakan siswa tidak 

dapat mengamati proses tersebut secara langsung 

maupun mempraktekkannya. Siswa menggunakan 

buku teks dan memperhatikan penjelasan guru 

melalui gambar pada papan tulis. Ketidakpahaman 

siswa terlihat ketika siswa kesulitan dalam 

mengerjakan soal menggambar proses pembentukan 

bayangan.Hasil studi pendahuluan menunjukkan 

pula bahwa guru SMP masih menggunakan buku 

teks sebagai satu-satunya bahan ajar. Padahal materi 

yang tercantum pada buku teks bersifat abstrak dan 

sulit untuk dipahami, tidak jarang pula guru juga 

kesulitan dalam menafsirkan materi IPA yang 

bersifat abstrak sehingga siswa kurang memahami 

materi yang disampaikan. Selain itu untuk 

pembelajaran proses pembentukan bayangan, guru 

diharuskan menjelaskan dengan cara menggambar 

di papan tulis agar siswa memahami materi tersebut 

secara tuntas, padahal menggambar memerlukan 

waktu yang cukup lama. Menggambar dengan 

tangan juga tidak menjamin tentang kevalidan 

ukuran, jarak, maupun bentuk. Pembelajaran 

menggunakan buku teks menggambar di papan tulis 

mailto:winarto.fmipa@um.ac.id
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kurang efektif dan interaktif, sehingga terkadang 

siswa bosan dan jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Pemanfaatan animasi merupakan salah satu 

solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai pokok bahasan penglihatan dan alat optik. 

Aplikasi animasi ini diharapkan lebih meningkatkan 

pemahaman konsep dan memudahkan siswa 

menafsirkan tentang proses pembentukan bayangan. 

Media pembelajaran animasi dibutuhkan karena 

memungkinkan guru untuk menambah variasi media 

dan efisiensi waktu dalam proses pembelajaran serta 

meningkatkan minat belajar siswa. Hal ini didukung 

oleh Permendikbud nomor 65 tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Media 

pembelajaran animasi ini dapat mengatasi berbagai 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran IPA di SMP. Penggunaan 

media pembelajaran ini memberi manfaat utama 

yakni siswa dapat memvisualisasikan konsep proses 

pembentukan bayangan pada cermin dan lensa yang 

bersifat abstrak. Adapun beberapa kelebihan lain 

dari penggunaan media pembelajaran berbantuan 

komputer ini pada pembelajaran IPA pokok bahasan 

penglihatan dan alat optik antara lain adalah sebagai 

berikut. (1) Dengan menggunakan media animasi ini 

siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran karena mayoritas siswa SMP 

masih suka bermain game. (2) Mengubah peran guru 

dari pengajar menjadi fasilitator dan motivator 

seperti prinsip dari kurikulum 2013 bahwa pembe-

lajaran berpusat pada siswa (Student centered) 

bukan berpusat pada guru. (3) Proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif dan interaktif, dimana guru 

tidak harus menggambar di papan tulis yang akan 

memakan waktu cukup lama, namun guru hanya 

perlu menampilkan pada layar (LCD) atau 

memberikan file kepada siswa. (4) Siswa dapat 

belajar secara mandiri tanpa adanya guru dimana 

saja dan kapan saja, sehingga guru bukan sebagai 

satu-satunya sumber belajar. Berdasarkan uraian 

tersebut perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut 

yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Ipa Berbantuan Komputer Untuk Siswa SMP/MTs 

KELAS VIII Pada Materi Penglihatan Dan Alat 

Optik” 

 

METODE PENELITIAN 

Model pengembangan media pembelajaran ini 

mengadaptasi model pengembangan yang 

dikemukakan oleh Thiagarajan dkk (1974:5) yaitu 

Four-D model atau model 4D. Model ini mempunyai 

empat tahapan, yang meliputi define (pendefinisian), 

design (perancangan), develop (pengembangan), 

dan disseminate (penyebaran). Pada pengembangan 

ini tahapan disseminate tidak dilaksanakan. Tahap 

pendefinisian dilakukan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan segala kebutuhan yang diperlukan 

dalam pengembangan media pembelajaran. Dalam 

tahap perencanaan ini hal yang dilakukan adalah 

merumuskan masalah, kemudian melakukan 

pengumpulan data dengan beberapa cara seperti 

mengkaji literatur, pada pengembangan media 

pembelajaran ini yang harus dipelajari adalah 

konsep tentang sifat-sifat cahaya, pembentukan 

bayangan, penglihatan, dan alat optik, kemudian 

melakukan observasi kelas untuk mengetahui 

karakteristik dan kebutuhan siswa, dan hal yang 

dilakukan terakhir adalah persiapan pelaporan. 

Sedangkan perencanaan terdiri dari menentukan 

rangkaian penelitian pengembangan, merencanakan 

jenis dan bentuk media pembelajaran dan 

melakukan pengujian skala kecil, dan menentukan 

tujuan pembelajaran.  

Pada tahap design dilakukan beberapa macam 

kegiatan seperti pemilihan jenis material / bahan 

media, menseleksi jenis media apa yang akan dibuat, 

menentukan format media pembelajaran yang akan 

dibuat, serta pembuatan media secara awal dan 

melakukan pengembangan pada media yang dibuat. 

Tahap develop dilakukan dengan menyempurnakan 

media pembelajaran yang telah dibuat agar lebih 

baik melalui revisi berdasarkan uji kelayakan dan 

saran-saran ahli materi dan media. 

Desain uji coba penelitian ini meliputi kegiatan 

validasi dan uji keterbacaan. Validasi dilakukan oleh 

ahli media dan ahli materi. Validasi oleh ahli media 

dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dari 

aspek tampilan dan cara penyajian, sedangkan 

validasi oleh ahli materi dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan produk dari aspek konten 

materi. Uji coba keterbacaan dilakukan pada siswa 

SMP kelas VIII yang telah mendapatkan materi 

penglihatan dan alat optik. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian pengembangan ini berupa angket. Angket 

yang digunakan terdiri dari angket penilaian ahli 

materi, angket penilaian ahli media, dan angket uji 

keterbacaan siswa. Instrumen pengumpulan data 

dilengkapi dengan aspek yang akan dinilai beserta 

skala bertingkat yang digunakan sebagai panduan 

dalam penilaian setiap aspek yang akan dinilai. Pada 

instrumen pengumpulan data, skala penilaian yang 

digunakan adalah skala Likert. 

Teknik analisis data pada penelitian 

pengembangan ini ada dua macam yaitu teknik 

analisis deskriptif untuk data kualitatif yang berupa 

komentar dan saran, dan teknik perhitungan rata-rata 

untuk data kuantitatif dari perolehan skor penilaian 

setiap aspek yang dinilai. Data kuantitatif digunakan 

untuk mengumpulkan hasil penilaian ahli dan siswa 

mengenai produk media pembelajaran berbantuan 

komputer yang dikembangkan sehingga dapat 

dianalisis kriteria kelayakan produk dengan melihat 

rata-rata penilaian produk untuk semua aspek yang 

dinilai. 
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Tabel 1 Kriteria Interpretasi Kelayakan 

Produk 

Skor Kriteria Interpretasi 

0% - 20% Tidak Layak 

21% - 40% Kurang Layak 

41% - 60% Cukup Layak 

61% - 80% Layak 

81% - 100% Sangat Layak 

 (Sumber: Arikunto, 2013) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Proses Pengembangan 

Tahapan pertama yang dilakukan dalam 

pengembangan ini adalah tahap define. Hasil dari 

analisis pendahuluan ini adalah terdapat masalah 

pembelajaran IPA pada materi Penglihatan dan Alat 

Optik yaitu konsep yang ditampilkan banyak yang 

abstrak sehingga siswa sulit memahami dan sering 

terjadi salah konsep. Dalam menyampaikan konsep 

yang abstrak guru hanya menggambar proses 

pembentukan bayangan pada papan tulis. 

Penggunaan media papan tulis ini kurang efektif. 

Menggambar pada papan tulis membutuhkan waktu 

yang relatif lama dan guru perlu menjelaskan lebih 

dari satu kali agar siswa dapat memahami konsep 

yang abstrak tersebut. Guru juga menggunakan buku 

teks sebagai media pembelajaran. Dalam buku teks 

terdapat gambar proses pembentukan bayangan, 

namun gambar tersebut tidak kurang dapat 

memvisualisasi konsep abstrak tersebut.  

Hasil analisis siswa didapatkan bahwa siswa 

membutuhkan media pembelajaran yang mampu 

memberikan visulisasi seluruh konsep agar mudah 

memahami. Hal ini dikarenakan untuk anak dengan 

usia SMP masih belum dapat memahami hal-hal 

yang bersifat abstrak. Siswa kesulitan memahami 

proses pembentukan bayangan pada cermin dan 

lensa. Siswa hanya menyalin gambar proses 

pembentukan bayangan yang digambar oleh guru di 

papan tulis tanpa memahami sepenuhnya konsep 

tersebut. Selain itu sesuai dengan tahapan 

perkembangan fisiologis siswa SMP, siswa 

membutuhkan bahan ajar yang interaktif dan 

menarik. Mayoritas siswa SMP terutama laki-laki 

menyukai bermain game berbasis komputer. Untuk 

itu dibutuhkan suatu media yang mampu 

memvisualisasikan konsep yang abstrak serta 

menarik minat siswa. Berdasarkan analisis tugas 

yang telah dilakukan, siswa diharuskan mampu 

memahami sifat-sifat cahaya dan pengaplikasiannya 

pada system penglihatan manusia serta 

pengaplikasiannya pada alat optik dalam kehidupan 

sehari-hari. Siswa juga diharuskan memahami 

proses pembentukan bayangan pada cermin dan 

lensa serta mampu menggambarkan proses 

pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. 

Hasil dari analisis konsep menunjukkan 

beberapa materi pokok yang harus dikuasai oleh 

siswa dalam pokok bahasan penglihatan dan alat 

optik yang meliputi: (1) sifat-sifat cahaya, (2) 

pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, (3) 

proses pembentukan bayangan pada mata, (4) dan 

prinsip kerja alat optik. Adapun indikator 

pembelajaran yang harus dikuasai siswa adalah (1) 

Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya (merambat lurus, 

dapat dipantulkan, dapat dibiaskan), (2) 

Menjelaskan pemantulan dan pembiasan cahaya, (3) 

Memahami hukum pemantulan cahaya, (4) 

Mendeskripsikan pembentukan bayangan pada 

cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, 

(5) Mampu melukis pembentukan bayangan pada 

cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, 

(6) Mendeskripsikan pembentukan bayangan pada 

lensa cekung, dan lensa cembung, (7) Mampu 

melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung, 

dan lensa cembung, (8) Mengidentifikasi bagian-

bagian dan fungsi dari mata manusia, (9) 

Menjelaskan proses penglihatan pada manusia, (10) 

Menjelaskan macam-macam gangguan indera 

penglihatan manusia, (11) Menjelaskan alat-alat 

optik dalam kehidupan sehari-hari, (12) 

Mendeskripsikan prinsip kerja alat optik.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, diperlukan suatu media pembelajaran 

yang dapat memberikan pengalaman belajar secara 

langsung. Pengalaman belajar secara langsung untuk 

pokok bahasan penglihatan dan alat optik yang 

mencakup konsep-konsep abstrak dapat diperoleh 

siswa melalui media pembelajaran animasi. Media 

pembelajaran animasi mampu memvisualisasikan 

konsep-konsep abstrak, sehingga membantu siswa 

mengamati secara langsung fenomena sifat cahaya 

dan proses pembentukan bayangan melalui media. 

Proses belajar yang demikian membuat siswa lebih 

mudah untuk memahami konsep-konsep yang 

dipelajari. 

 

B. Deskripsi Produk Pengembangan 

Produk yang dihasilkan dari pengembangan ini 

adalah media pembelajaran berupa media 

pembelajaran interaktif berbasis Adobe Flash CS 6 

dengan tema penglihatan dan alat optik yang terdiri 

dari bagian awal, menu utama, dan materi 

pembelajaran. Bagian awal terdiri dari halaman awal 

dan identitas media. Bagian menu utama berisi 5 

tombol yang akan menuju ke sebuah halaman 

tertentu ketika ditekan. Menu 1 mengenai kompe-

tensi dasar, dan peta konsep, menu 2 mengenai 

pilihan materi, menu 3 mengenai petunjuk fungsi 

tombol-tombol pada media, menu 4 mengenai 

evaluasi yang berisikan latihan-latihan soal, dan 

menu 5 mengenai deskripsi singkat aplikasi profil 

pengembang serta daftar pustaka media. 

Bagian materi terdiri dari beberapa pilihan 

materi yang membahas tentang penglihatan dan alat 

optik. Materi 1 mengenai sifat-sifat cahaya, materi 2 

mengenai pemantulan pada cermin, materi 3 

pembiasan pada lensa, materi 4 penglihatan 

manusia, dan materi 5 mengenai alat-alat optik. 

Setiap materi berisi penyajian konsep yang 

dilengkapi dengan gambar dan animasi. Berikut ini 
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merupakan panel navigasi media dan penjelasan 

singkat dari masing-masing bagian media. 

 
Gambar 1 Bagan Navigasi Media 

 

Gambar 2 di bawah ini menunjukkan contoh 

tampilan dari produk yang dikembangkan. 

 

 

 

 
Gambar 2 Contoh Tampilan Produk 

 

C. Hasil Validasi 

Validasi media dilakukan oleh 3 orang 

validator yang bertindak sebagai ahli media dan ahli 

materi. 1 orang dosen dari Program Studi 

Pendidikan IPA UM dan 1 orang guru IPA SMP 

Assalam Batu sebagai ahli media serta 1 orang dosen 

dari Program Studi Pendidikan IPA UM sebagai ahli 

materi. Data yang diperoleh dari validasi meliputi 

data kuantitatif yang berasal dari skor pada masing-

masing aspek penilaian dan data kualitatif dari 

komentar dan saran validator. 

 

1. Validasi Media 

Data hasil validasi penilaian media 

pembelajaran dari ahli media disajikan pada Tabel 2 

dan saran dari validator disajikan pada tabel 3. 

 

Tabel 2 Data Hasil Validasi Media oleh Ahli  

Media 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Presentase (%) 

Kriteria 
V1 V2 

Rata

-rata 

Tampilan Awal 

1 

Kelengkapan 

dan kejelasan 

identitas media 

100 80 90 
Sangat 

layak 

2 

Kemenarikan 

tampilan huruf, 

gambar dan 

warna 

80 60 70 Layak 

Petunjuk Penggunaan 

1 

Kejelasan 

Petunjuk 

Penggunaan 

100 80 90 
Sangat 

layak 

2 

Kemenarikan 

tampilan huruf, 

gambar dan 

warna 

100 80 90 
Sangat 

layak 

Penyajian Media 

1 

Menu Utama 

a. Kemenarikan 

tampilan 

huruf, 

gambar dan 

warna 

80 80 80 Layak 

b. Ketepatan 

tombol 
100 80 90 

Sangat 

layak 

c. Isi pada layar 

proporsional 
100 80 90 

Sangat 

layak 

d. Keinteraktifa

n 
100 80 90 

Sangat 

layak 

2 

Kompetensi 

a. Kemenarikan 

tampilan 
80 80 80 Layak 

b. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

100 80 80 
Sangat 

layak 

c. Isi pada layar 

proporsional 
80 80 80 Layak 

d. Kejelasan 

Peta Konsep 
100 80 80 

Sangat 

layak 

3 

Sifat – sifat Cahaya 

a. Kesesuaian 

dan 

kombinasi 

warna 

100 60 80 Layak 

b. Video dapat 

diamati 

dengan jelas 

100 80 90 
Sangat 

layak 

c. Animasi 

dapat diamati 

dengan jelas 

100 

 
60 80 Layak 

d. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

100 

 
100 100 

Sangat 

layak 

e. Isi pada layar 

proporsional 
100 100 100 

Sangat 

layak 

f. Keinteraktifa

n 
100 100 100 

Sangat 

layak 

4 

Pembentukan bayangan pada cermin 

a. Kesesuaian 

dan 

kombinasi 

warna 

100 100 100 
Sangat 

layak 

b. Video dapat 

diamati 

dengan jelas 

100 100 100 
Sangat 

layak 

Home

Kompetensi

Materi

Sifat cahaya

Pembentukan 

bayangan pada cermin

Pembentukan bayangan 

pada lensa

Penglihatan pada 

manusia

Alat optik

Evaluasi

Tentang Aplikasi

Petunjuk 

Penggunaan
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c. Animasi 
dapat diamati 

dengan jelas 

100 

 
100 100 

Sangat 

layak 

d. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

100 

 
100 100 

Sangat 

layak 

e. Isi pada layar 

proporsional 
100 100 100 

Sangat 

layak 

f. Keinteraktifa

n 
80 100 90 

Sangat 

layak 

5 

Pembentukan bayangan pada lensa 

a. Kesesuaian 

dan 

kombinasi 

warna 

80 100 90 
Sangat 

layak 

b. Video dapat 

diamati 

dengan jelas 

100 100 100 
Sangat 

layak 

c. Animasi 

dapat diamati 

dengan jelas 

80 

 
100 90 

Sangat 

layak 

d. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

80 

 
100 90 

Sangat 

layak 

e. Isi pada layar 

proporsional 
80 100 90 

Sangat 

layak 

f. Keinteraktifa

n 
80 100 90 

Sangat 

layak 

6 

System penglihatan pada manusia 

a. Kesesuaian 

dan 

kombinasi 

warna 

100 80 90 
Sangat 

layak 

b. Video dapat 

diamati 

dengan jelas 

100 100 100 
Sangat 

layak 

c. Animasi 

dapat diamati 

dengan jelas 

100 

 
100 100 

Sangat 

layak 

d. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

100 

 
100 100 

Sangat 

layak 

e. Isi pada layar 

proporsional 
100 80 90 

Sangat 

layak 

f. Keinteraktifa

n 
80 80 80 Layak 

7 

Alat-alat optik 

a. Kesesuaian 

dan 

kombinasi 

warna 

80 80 80 Layak 

b. Video dapat 

diamati 

dengan jelas 

100 80 90 
Sangat 

layak 

c. Animasi 

dapat diamati 

dengan jelas 

80 

 
80 80 Layak 

d. Kejelasan 

Huruf (jenis, 

warna, 

ukuran) 

80 

 
80 80 Layak 

e. Isi pada layar 

proporsional 
80 80 80 Layak 

f. Keinteraktifa

n 
80 80 80 Layak 

8 

Evaluasi 

a. Kemenarikan 

tampilan 
80 80 80 Layak 

b. Kejelasan 

Huruf (jenis, 
100 80 90 

Sangat 

layak 

warna, 

ukuran) 

d. Isi pada layar 

proporsional 
80 80 80 Layak 

e. Kesesuaian 

bahasa yang 

digunakan 

100 80 90 
Sangat 

layak 

f. Keinteraktifa

n 
100 80 90 

Sangat 

layak 

Multimedia Secara Keseluruhan 

1 

Kemudahan 

dalam 

penggunaan 

media 

80 80 80 Layak 

2 

Keinteraktifan 

media 

pembelajaran 

yang 

dikembangkan 

80 60 70 Layak 

3 

Multimedia 

dapat 

dipergunakan 

sebagai alat 

bantu 

pembelajaran 

80 80 80 Layak 

Nilai Rata-rata 

Validasi Media 
88,20 

Sangat 

Layak 

Keterangan :  

V1 = Validator 1 (Dosen Pendidikan IPA 

Universitas Negeri Malang) 

V2 = Validator 2 (Guru IPA SMP) 

 

Tabel 3 Data Komentar dan Saran oleh Ahli  

Media 
No Komentar dan Saran 

1 Perlu ditambahkan beberapa gambar alat optik pada 

halaman awal media 

2 Tulisan menu utama sebaiknya tidak berkelap-kelip 

3 Perlu ditambahkannya link ke materi pada peta 

konsep sebagai pola interaksi non linier 

4 Kecilkan ukuran tulisan dan gambar pada submateri 

alat optik 

5 Perjelas lagi gambar peta konsep 

6 Tampilkan apersepsi agar siswa penasaran dengan 

apa yang akan disampaikan 

Hasil uji kelayakan dari validator ahli 

media menunjukkan nilai 88,20% yang 

menunjukkan bahwa media yang dikembangkan 

sangat layak namun perlu direvisi beberapa hal 

berdasarkan saran dari validator.  

 

2) Data Hasil Validasi Materi 

 Validasi materi dilakukan terhadap 

kelayakan materi dan kebenaran konsep. Pada 

pengisian angket validasi materi terdapat aspek 

penilaian benar dan salah. Aspek penilaian dengan 

kriteria benar, berarti materi yang disajikan pada 

media sudah benar. Aspek penilaian dengan kriteria 

salah, berarti terdapat kesalahan pada penyajian 

materi, sehingga harus dilakukan revisi agar materi 

yang disajikan pada media pembelajaran tidak 

miskonsepsi. Berikut ini merupakan data kuantitatif 

hasil validasi ahli materi terhadap kelayakan materi 

beserta komentar dan saran dari validator. 
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Tabel 4 Data Hasil Validasi Media oleh Ahli 

Materi 

No Aspek yang dinilai Kriteria 
Presentase 

(%) 

1 

Sifat cahaya 

a. Cahaya merambat 

lurus 
Benar 100 

b. Cahaya dapat 

dipantulkan 
Benar 100 

c. Cahaya dapat 

dibiaskan 
Benar 100 

2 

Pembentukan Bayangan pada Cermin dan Lensa 

a. Sifat bayangan yang 

dihasilkan pada proses 

pembentukan baying-

an pada cermin datar 

Benar 100 

b. Sinar istimewa pada 

cermin cekung 
Benar 100 

c. Sifat bayangan yang 
dihasilkan pada proses 

pembentukan 

bayangan pada cermin 

cekung 

Benar 100 

d. Sinar istimewa pada 
cermin cembung 

Benar 100 

e. Sifat bayangan yang 
dihasilkan pada proses 

pembentukan 

bayangan pada cermin 

cembung 

Salah 0 

f. Sifat bayangan yang 
dihasilkan pada proses 

pembentukan 

bayangan pada cermin 

cekung 

Salah 0 

g. Sinar istimewa pada 

lensa cekung 
Benar 100 

h. Sifat bayangan yang 

dihasilkan pada proses 

pembentukan 

bayangan pada lensa 

cekung 

Benar 100 

i. Sinar istimewa pada 
lensa cembung 

Benar 100 

j. Sifat bayangan yang 
dihasilkan pada proses 

pembentukan 

bayangan pada lensa 

cembung 

Benar 100 

3 

Pemanfaatan Alat optik pada kehidupan Sehari-

hari 

a. Bagian-bagian organ 

mata 
Benar 100 

b. Proses terjadinya 

penglihatan pada mata 

manusia 

Benar 100 

c. Gangguan pada indera 

penglihatan 
Benar 100 

d. Kamera Benar 100 

e. Lup Benar 100 

f. Mikroskop Benar 100 

g. Teleskop Benar 100 

Rata-Rata Keseluruhan  

90 

(Sangat 

Layak) 

 

 

 

 

Tabel 5 Data Komentar dan Saran oleh Ahli 

Materi 
No Komentar dan Saran 

1 
Cari apersepsi yang kontekstual berupa peristiwa 

sehari-hari 

2 Cahaya merambat bukan melalui 

3 
Penjelasan tentang proses pembentukan bayangan 

maya perlu dipertegas 

4 

Perbaiki animasi cermin cekung dan cembung, 

karena ukuran pusat kelengkungan cermin tidak 

sesuai dengan bentuk cermin 

5 Beri definisi cermin dan lensa 

6 
Perbaiki pemilihan bahasa pada penjelasan konsep 

cermin dan lensa 

7 Penjelasan tentang lensa mata diperbaiki 

8 
Animasi cacat mata miopi dan hipermeteropi 

diperbaiki 

 

Berdasarkan tabel 4 mengenai data hasil 

validasi media oleh ahli materi, terdapat aspek 

penilaian yang memiliki benar dan salah. Aspek 

penilaian dengan kriteria benar, berarti materi yang 

disajikan pada media sudah benar. Aspek penilaian 

dengan kriteria salah berarti terdapat kesalahan pada 

penyajian materi, sehingga harus dilakukan revisi 

agar materi yang disajikan pada media pembelajaran 

tidak miskonsepsi. 

 

3) Data Hasil Uji Keterbacaan 

 Uji keterbacaan dilakukan terhadap 15 

orang siswa SMP As Salam Batu, meliputi 5 orang 

siswa berkemampuan tinggi, 5 orang siswa 

berkemampuan sedang dan 5 orang siswa 

berkemampuan rendah di kelas. Data yang diperoleh 

dari uji keterbacaan adalah data kualitatif. Tabel 6 

merupakan rekapitulasi data jawaban siswa dari uji 

keterbacaan. 

Tabel 6 Rekapitulasi Data Uji Keterbacaan  

Siswa 
No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 

Media 

dikemas 

dengan 

menarik  

 Cukup menarik karena mudah 

dipahami 

 Cukup baik karena mudah dibaca 

 Ya, cukup baik karenba mudah 
dicermati 

 Ya, karena gambar-gambarnya 

sangat bagus 

 Sangat menarik perhatian 

 Ya, karena penjelasannya teratur 

 Ya karena dapat meningkatkan 

semangat pembelajar 

2 

Kalimat yang 

digunakan 

untuk 

penyampaian 

materi mudah 

dipahami 

 Baik, karena cepat dipahami 

dengan materi yang ditulis  

 Baik, ada pembahasan, contoh, 

dan pengertian yang mudah 

dicermati otak. 

 Baik karena kalimat yang 

digunakan tidak bertele-tele. 

 Ya, karena cepat dimengerti. 

3 

Gambar, 

animasi, dan 

video dapat 

diamati 

dengan jelas 

 Baik, dapat dinikmati dengan 

jelas. 

 Cukup baik karena warnanya 

cukup jelas. 

 Cukup baik, karena video dan 

animasi menarik dan cukup jelas 

sehingga ingin dilihat lagi. 

 Video sangat menarik perhatian 

dan tidak ada pada buku. 
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 Ya karena mengurangi 
ketegangan saat belajar. 

 Cukup baik, mudah dimengerti 

dan dapat dibuat menjadi media 

pembelajaran yang efektif 

 Iya, karena dapat menghibur saat 

belajar 

4 

Materi yang 

disampaikan 

mudah 

dimengerti 

 Ya, karena mudah dipahami. 

 Ya, karena saya lebih mengerti 

 Ya, bisa memahami materi tanpa 

dijelaskan. 

 Iya, karena terdapat gambar/ 

animasi yang memudahkan 

dalam memahami materi 

 Cukup mudah dimengerti karena 

tidak bertele-tele 

 Iya karena dapat memahami 

lebih cepat 

 Iya karena terdapatpembahasan 

khusus tiap materi 

5 

Media yang 

dikembangkan 

mudah 

digunakan 

 Ya, sangat mudah digunakan 

 Sangat mudah karena seperti 

bermain game. 

 Ya, karena tombol petunjuk 

sangat jelas. 

6 

Pemilihan 

warna 

background 

dan teks 

sudah tepat 

 Ya, karena dapat memberi 

semangat pengguna dalam 

belajar 

 Ya, karena background sesuai 

dengan layar 

 Ya, karena memberikan kesan 

meriah 

 Ya, karena pemilihan warna dan 

background membuat tertarik 

 Cukup baik namun perlu 

ditambah gambar lagi. 

7 

Isi pada layar 

proporsional 
 Ya, karena ukuran gambar sesuai 

dengan ukuran layar 

 Iya, karena jumlah tulisan sudah 

sesuai. 

 Ya, karena huruf tidak terlalu 

kecil  

8 

Ukuran 

tulisan dan 

gambar yang 

ditampilkan 

sudah tepat 

 Ya, karena ukuran gambar sesuai 

dengan ukuran layar 

 Iya, karena jumlah tulisan sudah 

sesuai. 

 Ya, karena huruf tidak terlalu 

kecil  

 Ya, karena kita dapat melihat apa 

yang ditampilkan dengan jelas 

9 

Media dapat 

membantu 

dalam proses 

pembelajaran 

 Ya karena mudah dipahami. 

 Ya, karena memudahkan dalam 

memahami materi  

 Sangat membantu proses belajar 

karena mengurangi stress saat 

belajar dengan membaca buku 

10 

Apakah anda 

menyukai 

aktivitas 

belajar dengan 

media 

pembelajaran 

ini 

 Ya, karena menarik 

 Ya, karena materi yang 

disampaikan mudah dipahami 

 Ya, karena belajar menjadi lebih 

menyenangkan 

 Ya karena belajar menggunakan 

media ini memberi pengalaman 

baru dalam belajar 

 Ya, karena tidak membuat bosan 

 

Tabel 7 merupakan komentar dan saran yang 

disampaikan oleh siswa terkait media pembelajaran. 

 

 

 

Tabel 7 Rekapitulasi Komentar dan Saran  

Siswa dari Uji Keterbacaan 
Komentar dan Saran 

 Perlu dikembangkan lagi agar siswa tetap focus dan 

terus semangat belajar 

 Perlu ditambahkan lebih banyak warna lagi agar lebih 

menarik 

 Media pembelajaran sudah bagus, gambar dan 

ilustrasinya membantu saya memahami materi 

 Media membantu siswa memahami materi karena 

banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari- hari 

 Multimedia ini sangat mudah dipahami dan cocok 

dibuat belajar 

 Media cukup bagus, jelas dan menarik. 

 Multimedia ini sangat mudah dipahami. 

 Kita dapat mengerti dan mengetahui lebih luas tentang 
materi IPA lebih jauh lagi. 

 

Berdasarkan analisis respon siswa, dapat 

diketahui bahwa produk media pembelajaran ini 

dapat diterima oleh siswa kelas VIII. Sehingga 

media pembelajaran ini dinyatakan layak untuk 

digunakan di dalam proses pembelajaran dengan 

sedikit perbaikan berdasarkan komentar dan saran 

dari siswa. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini 

adalah dihasilkan produk berupa media 

pembelajaran berbantuan komputer pada materi 

penglihatan dan alat optik. Multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan KD 

3.11 kelas VIII semester ganjil kurikulum 2013 

terdiri dari konsep sifat-sifat cahaya, proses 

pembentukan bayangan pada cermin dan lensa, 

proses penglihatan pada manusia, dan alat-alat 

optik.multimedia yang dikembangkan berisi materi, 

gambar, dan video. Media pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai sumber belajar tambahan oleh 

guru di dalam kelas untuk memperkuat pemahaman 

konsep yang abstrak oleh siswa atau dapat 

digunakan sebagai sumber belajar mandiri oleh 

siswa. 

Berdasarkan hasil analisis validasi yang telah 

dilakukan diperoleh, hasil validasi terhadap media 

yang dikembangkan oleh ahli media diperoleh skor 

rata-rata sebesar 4,41 dari skala maksimal 5,00 atau 

persentase kelayakan sebesar 88,20%, sedangkan 

hasil uji kelayakan oleh ahli materi diperoleh 

perbaikan materi hanya dilakukan pada materi 

proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. 

Hasil uji keterbacaan terhadap media diperoleh 

bahwa media pembelajaran dapat diterima oleh 

seluruh siswa sampel uji. Berdasarkan penilaian 

tersebut maka media pembelajaran yang 

dikembangkan sangat layak digunakan. 

Saran 
Saran untuk pengembangan produk lebih lanjut 

adalah menindaklanjuti hasil penelitan 

pengembangan ini dengan penelitian eksperimen 

sehingga dapat diketahui keefektifan produk hasil 
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pengembangan. Selain itu perlu dikembangkan lagi 

media pembelajaran berbantuan komputer untuk 

materi lain yang mengandung konsep-konsep yang 

abstrak. 
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Abstrak 

 

The aim of this research was to determine the properness of a science process skills instrument 

which researcher has been developed. The authentic assessment of science process skills are 

worksheets lab equipped with the assessment rubric, therefore student’s science process skills 

are measured through laboratory activities and observation. This research design was a 

Research and Development with Four-D model, that consist of phase define, design, and 

develop. The dissemination phase was not included due to the limited use of science process 

skills instrument that only measure student’s science process skills on Heat. The result showed 

that science process skills instrument is proper for measure student’s science process skills. 
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PENDAHULUAN  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA merupakan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip, 

serta merupakan suatu proses penemuan 

(Kemendikbud, 2013: 175). Kegiatan belajar IPA 

tidak hanya mengutamakan hasil namun juga proses 

pembelajarannya. Proses pembelajaran IPA pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

ilmiah/saintifik (scientific approach) yang 

penilaiannya meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

Proses pembelajaran IPA dengan pendekatan 

saintifik menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung, agar siswa dapat menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Proses 

pembelajaran yang ilmiah mengharuskan kegiatan 

penyelidikan berbasis pada bukti-bukti dari objek 

yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur. 

Metode ilmiah memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau 

eksperimen, mengolah informasi atau data, 

menganalisis, kemudian memformulasi, dan 

menguji hipotesis (Kemendikbud, 2013:191). 

Melalui kegiatan ilmiah yang dilaksanakan, siswa 

dapat memperoleh keterampilan proses sains 

(Aktamis & Ergin, 2008:2). 

Keterampilan proses sains merupakan 

kemampuan intelektual dan fisik yang diperlukan 

dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Akinbobola & Afolabi, 2010:234). Proses 

pembelajaran yang menyajikan keterampilan proses 

sains, penting bagi siswa. Siswa dapat memahami 

suatu proses penyelidikan, aktif dalam belajar, dan 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Keterampilan proses sains yang tidak dikembangkan 

dengan baik, akan menjadikan siswa mengalami 

kesulitan dalam menafsirkan pengetahuan. Salah 

satu contohya adalah ketika bukti/data empiris tidak 

dikumpulkan dengan benar atau siswa kurang 

terampil dalam mengumpulkan data, maka data 

tersebut tidak akan mampu menggambarkan 

informasi yang seharusnya (Bilgin, 2006:28). 

Keterampilan proses sains memiliki peranan 

penting dalam proses penyelidikan. Melalui 

keterampilan proses, siswa diajak untuk 

mempelajari cara ilmuwan dalam menemukan atau 

mengembangkan suatu konsep. Keterampilan proses 

sains merupakan keterampilan khusus yang dapat 

mengaktifkan siswa, mengembangkan rasa ingin 

tahu dan tanggung jawab, meningkatkan retensi 

terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh, dan 

melatihkan metode penelitian kepada siswa 

(Karamustafaoğlu, 2011:27). Penguasaan 

keterampilan proses sains berkaitan dengan 

perkembangan kognitif yang dapat mendorong 

kemampuan berpikir menjadi logis dan rasional 

(Darus & Saat, 2014:21). Keterampilan proses sains 

melatih cara belajar berpikir kritis dan menggunakan 

informasi secara kreatif, mengorganisir dan 

menganalisa fakta-fakta atau konsep, memberikan 

alasan untuk hasil tertentu, mengevaluasi dan 

menginterpretasikan hasil, menarik kesimpulan, dan 

memprediksi apa yang akan terjadi jika suatu 

variabel diubah (Rauf, et al., 2013:47). 

Keterampilan proses sains dapat 

mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial, dan 

individu dalam dunia global (Aktamis & Ergin, 

2008:2). Melalui keterampilan proses, siswa diajak 

mempelajari cara ilmuwan dalam melakukan 

penyelidikan untuk menemukan atau 

mengembangkan suatu konsep. Proses penyelidikan 

melatihkan kemampuan pemecahan masalah 

(Akinbobola & Afolabi, 2010:235). Kemampuan 

tersebut berguna dalam membekali siswa 

menghadapi tantangan hidup di kemudian hari 

secara mandiri, kritis, dan rasional. 

Keterampilan proses sains yang dapat 

mendukung kemampuan siswa sekolah menengah 

pertama dalam melakukan proses penyelidikan 

adalah merumuskan hipotesis, melakukan percobaan 
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atau pengamatan, mengukur, mengumpulkan dan 

menganalisis data, membuat tabel dan grafik dari 

data yang diperoleh, serta membuat kesimpulan atau 

generalisasi. Keterampilan tersebut diperlukan 

dalam melakukan kerja ilmiah untuk dapat 

menghasilkan informasi ilmiah (Aktamis & Ergin, 

2008:2). Siswa dapat melakukan aktivitas seperti 

yang dilakukan oleh ilmuwan dalam melakukan 

kerja ilmiah untuk menemukan dan 

mengembangkan suatu konsep. 

Kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukkan bahwa siswa memiliki keterampilan 

proses sains yang rendah (Rizal, 2014:160) dan 

belum terlatih (Hilman, 2014:222). 

Mengembangkan keterampilan motorik atau 

keterampilan proses sains, perlu dilakukan latihan-

latihan (Penner, 1995:20). Setelah keterampilan 

proses sains dilatihkan kepada siswa, dapat diketahui 

tingkat keterampilan proses sains siswa dengan cara 

melaksanakan evaluasi atau penilaian. Berdasarkan 

hal tersebut, perlu dikembangkan alat ukur yang 

layak untuk menilai keterampilan proses sains siswa.  

Keterampilan proses sains siswa dapat dinilai 

dengan melakukan penilaian tes dan penilaian non 

tes. Penilaian melalui tes dikonstruksikan dalam 

bentuk pertanyaan pilihan ganda dan uraian, 

sedangkan penilaian non tes melalui observasi atau 

pengamatan. Cara yang baik untuk mengukur 

keterampilan proses sains adalah melalui kegiatan 

laboratorium, ujian lisan, dan observasi (Feyzioğlu 

et al., 2012:1900). Mengukur keterampilan proses 

sains dengan cara observasi atau pengamatan 

dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Penilaian non tes keterampilan proses 

sains memerlukan lembar pengamatan yang rinci 

untuk menilai perilaku yang diharapkan (Arikunto, 

2013:200). Lembar pengamatan tersebut dapat 

berupa rubrik yang dapat mendeterminasikan 

kemampuan siswa berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan. Rubrik penilaian memuat kriteria 

esensial terhadap tugas atau standar keterampilan 

proses sains serta level unjuk kerja yang tepat 

terhadap setiap kriteria. 

Penilaian keterampilan proses sains dapat 

dilakukan pada materi kalor. Ruang lingkup materi 

kalor meliputi pengertian kalor, kalor dan perubahan 

suhu benda, kalor dan perubahan wujud benda, 

perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan 

radiasi. Karakteristik dari konsep-konsep tersebut 

adalah terdapatnya fenomena yang memerlukan 

pengamatan yang mengarah pada terbentuknya 

pertanyaan dan dapat dibuktikan melalui pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan 

melalui kegiatan eksperimen yang meliputi 

perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis 

data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan eksperimen 

melibatkan keterampilan proses sains, seperti 

merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, 

mengukur, mengumpulkan dan menganalisis data, 

menggambar grafik, dan menyimpulkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Langkah-langkah yang digunakan dalam 

pengembangan instrumen pengukuran keterampilan 

proses sains sesuai dengan model Four-D oleh 

Thiagarajan, et al (1974) yang meliputi define, 

design, dan develop. Tahap define merupakan tahap 

dilakukannya penetapan dan pembatasan ruang 

lingkup dalam pengembangan instrumen 

pengukuran. Tahap design merupakan tahap 

perancangan instrumen pengukuran. Tahap develop 

merupakan tahap mengembangkan instrumen 

pengukuran sesuai rancangan. Instrumen 

pengukuran berupa authentic assesment perlu 

divalidasi oleh ahli yang memiliki kompetensi dalam 

bidang fisika, sehingga dapat dihasilkan instrumen 

pengukuran keterampilan proses sains yang layak 

digunakan.  

Jenis data yang dikumpulkan berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

berupa persentase hasil validasi menggunakan 

kuesioner dengan empat skala yang selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

persentase. Data kualitatif diperoleh dari lembar 

saran dan komentar yang dianalisis secara deskriptif 

untuk perbaikan dan instrumen pengukuran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap define meliputi batasan ruang lingkup 

pengembangan instrumen pengukuran, yaitu (1) 

khusus dikembangkan untuk mengukur 

keterampilan proses sains siswa (KPS) pada materi 

kalor; (2) instrumen KPS berupa authentic 

assessment; (3) instrumen KPS berupa authentic 

assessment digunakan untuk mengukur 

keterampilan proses sains siswa yang dilaksanakan 

melalui kegiatan praktikum; (4) instrumen KPS 

mengukur aspek merumuskan hipotesis, melakukan 

percobaan, mengukur, menganalisis data, 

menggambar grafik, dan menyimpulkan. Tahap 

design merupakan tahap awal dalam perancangan 

instrumen pengukuran, yaitu instrumen 

keterampilan proses sains berupa authentic 

assessment, dalam bentuk lembar kerja praktikum 

disertai rubrik pedoman penilaian. 

Tahap develop merupakan pengembangan 

instrumen pengukur sesuai rancangan awal yang 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) lembar 

kerja praktikum memiliki alokasi waktu 25 menit 

untuk konsep pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu; (2) lembar kerja praktikum terdiri dari judul 

percobaan, tujuan percobaan, alokasi waktu, kolom 

alat dan bahan, kolom perumusan hipotesis siswa, 

prosedur percobaan, tabel data pengamatan, 

pertanyaan untuk analisis data, milimeter block 

untuk menggambar grafik, kolom perumusan 

kesimpulan, dan pembanding kesimpulan dengan 

hipotesis; (3) rubrik pedoman penilaian memuat 

enam aspek KPS yaitu merumuskan hipotesis, 

melakukan percobaan, mengukur, menganalisis 

data, menggambar grafik, dan menyimpulkan; (4) 

aspek KPS dalam rubrik pedoman penilaian disertai 
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rentangan skor 1 sampai 3 dengan deskripsi pada 

setiap skor; (5) deskripsi skor KPS pada tiap aspek 

menentukan tingkat keterampilan proses sains siswa, 

dengan skor 1 menyatakan aspek keterampilan 

proses sains tergolong kurang, skor 2 tergolong 

cukup, sedangkan skor 3 tergolong baik. 

Instrumen pengukur KPS yang 

dikembangkan harus memenuhi validitas konstruksi 

dan validitas isi (Sugiyono, 2009:363). Suatu 

instrumen dikatakan mempunyai validitas 

konstruksi apabila instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan 

yang didefinisikan. Validitas konstruksi diuji 

melalui penilai dari ahli (judgement experts). Hasil 

dari penilaian tersebut kemudian dihitung dan 

dimasukkan dalam kriteria yang telah ditetapkan 

yaitu instrumen harus mendapat skor > 65% untuk 

dapat digunakan. Instrumen pengukur KPS 

divalidasi oleh seorang ahli dalam bidang fisika. 

Hasil validasi imstrumen pengukur KPS dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Rekapitulasi validitas instrumen  

pengukur KPS 

Komponen Skor 
Total 

Skor 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

Lembar 

kerja 

praktikum 

20 

26 36 72% Layak 
Rubrik 

pedoman 

penilaian 

6 

 

Hasil validasi instrumen pengukur KPS 

disertai saran dan komentar dari ahli. Data saran dan 

komentar merupakan data kualitatif yang dapat 

digunakan sebagai bahan perbaikan instrumen 

pengukur KPS. Beberapa saran dan komentar yang 

diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Saran dan Komentar Hasil Validasi 
No Saran dan Komentar 

1 Tujuan jelas 

2 Kalimat indikator rubrik ambigu 

3 Buat kalimat yang jelas 

 

Lembar kerja praktikum telah mencantumkan 

alokasi waktu percobaan dan tujuan percobaan 

dengan jelas. Prosedur percobaan yang terdapat pada 

lembar kerja praktikum ditulis dengan jelas dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. Hal tersebut dapat 

menjadikan siswa yang membaca prosedur 

percobaan dapat melakukan percobaan dengan 

benar, sehingga keterampilan proses sains dalam 

aspek melakukan percobaan dan mengukur dapat 

diukur. 

Komponen lain yang terdapat pada lembar 

kerja praktikum seperti kolom perumusan hipotesis 

dapat mengukur aspek KPS merumuskan hipotesis. 

Komponen tabel data pengamatan dan analisis data 

dapat mengukur aspek KPS mengumpulkan dan 

menganalisis data, dan menggambar grafik. 

Komponen kolom kesimpulan dapat mengukur 

aspek KPS menyimpulkan. 

Rubrik pedoman penilaian memiliki 

rentangan skor 1 sampai 3 pada setiap aspek KPS 

dengan deskripsi penilaian untuk masing-masing 

skor. Berdasarkan hasil validasi, deskripsi penilaian 

masing-masing skor dapat diukur. Deskripsi 

penilaian pada setiap aspek KPS (merumuskan 

hipotesis, melakukan percobaan, mengukur, 

mengumpulkan dan menganalisis data, menggambar 

grafik, dan menyimpulkan) telah ditulis dengan jelas 

dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Instrumen pengukur KPS berupa authentic 

assessment dalam bentuk lembar kerja praktikum 

disertai rubrik pedoman penilaian dapat digunakan 

dengan cara mengamati siswa yang melakukan 

percobaan sesuai dengan lembar kerja praktikum. 

Penilaian terhadap indikator melakukan percobaan 

atau pengamatan, dan mengukur dilakukan melalui 

observasi selama siswa melaksanakan percobaan. 

Penilaian terhadap indikator merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis data, menggambar 

grafik dari data yang diperoleh, dan membuat 

kesimpulan dilakukan dengan menganalisis laporan 

LKS hasil percobaan. Pengamatan dan penilaian 

keterampilan proses sains dengan rubrik pedoman 

penilaian dapat digunakan sebagai cara untuk 

mengamati peningkatan keterampilan proses sains 

pada siswa (Feyzioğlu et al., 2012:1903). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen pengukur 

keterampilan proses sains berupa authentic 

assessment dalam bentuk lembar kerja praktikum 

disertai rubrik pedoman penilaian layak digunakan 

untuk mengukur keterampilan proses sains siswa 

pada materi kalor. 

Saran 

 Saran yang dapat disampaikan yaitu perlu 

penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan 

instrumen pengukur keterampilan proses sains 

berupa authentic assessment dalam bentuk lembar 

kerja praktikum disertai rubrik pedoman penilaian. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sistem 

transportasi dan respirasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian 

adalah 100 siswa SMP kelas VIII di Kabupaten Tulungagung. Pengambilan data dilakukan 

dengan tes tertulis menggunakan instrumen two-tier yang terdiri dari 48 soal. Hasil penelitian 

miskonsepsi diperoleh 18 miskonsepsi pada materi sistem transportasi dan respirasi 

diantaranya (a) jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair maka massanya akan berkurang 

(75%), (b) jika konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam akar maka air akan 

masuk ke dalam akar melalui proses difusi (72%), (c) luka pada pembuluh arteri menyebabkan 

darah merembes karena tekanan darah dalam pembuluh arteri rendah (61%), (d) osmosis 

terjadi pada saat molekul-molekul pelarut berpindah dari larutan yang berkonsentrasi rendah 

ke larutan yang berkonsentrasi tinggi sampai konsentrasi kedua pelarut setimbang (61%), (e) 

pada saat terjadi ekspirasi, otot diafragma akan berkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan 

volume rongga dada meningkat (48%). 

 

Kata kunci: identifikasi miskonsepsi, two-tier, transportasi, respirasi 

 

PENDAHULUAN  

IPA adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari gejala alam melalui serangkaian 

proses yang dikenal dengan proses ilmiah, yang 

dibangun atas dasar sikap ilmiah, dan memberikan 

hasil yang disebut produk ilmiah (Trianto, 2010). 

Sebagai produk ilmiah, IPA terdiri dari sekumpulan 

pengetahuan dan konsep yang sebagian besar 

bersifat abstrak (Wismadi, 2013). Pada umumnya 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep abstrak (Artun et al, 2011). Menurut Piaget 

adanya kesulitan tersebut menyebabkan siswa dapat 

mengalami miskonsepsi (Wartono, 2003; Horton, 

2004). 

Miskonsepsi adalah suatu konsep yang 

diketahui dan dipercayai, namun tidak sesuai 

dengan pandangan yang dipegang para komunitas 

ilmiah (Treagust, 1988; Turkmen et al, 2007). Salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

miskonsepsi adalah karateristik materi yang 

dipelajari (Nakiboglu, 2003; Ozmen, 2004; Horton, 

2004). Sering kali materi dalam buku pelajaran 

maupun materi yang disampaikan oleh guru tidak 

tepat (Barke et al, 2009).  

Salah satu materi IPA yang sering 

mengalami miskonsepsi adalah materi “sistem 

transportasi dan respirasi” (Artun, 2011; Kurt et al, 

2013; Ozgur, 2013; Oztas, 2014; Vitharana, 2015). 

Konsep-konsep yang sering mengalami 

miskonsepsi antara lain (1) topik transportasi 

tumbuhan adalah penyerapan air dan mineral, 

transportasi air, transportasi nutrisi, transpirasi, 

adhesi dan kohesi, serta difusi dan osmosis (Oztas 

et al, 2011; Oztas, 2014; Vitharana, 2015), (2) topik 

transportasi manusia adalah organ peredaran darah 

dan mekanisme peredaran darah (Ozgur, 2013), (3) 

topik respirasi adalah definisi respirasi, tujuan 

respirasi, dan mekanisme respirasi (Abimbola, 

1986; Kurt et al, 2013), (4) topik tekanan zat cair 

adalah tekanan hidrostatis, Hukum Archimedes, 

dan Hukum Pascal (Marlis, 2005; Siskawati et al, 

2008; Ongga et al, 2009; Ningrum et al, 2015). 

Adanya miskonsepsi pada materi tersebut 

dikarenakan konsep bersifat abstrak, kompleks, dan 

sulit dipahami (Kurt et al, 2013; Ozgur, 2013). 

Miskonsepsi yang dialami siswa sulit 

dihilangkan dan akan menetap pada diri siswa 

sepanjang hidupnya sehingga miskonsepsi menjadi 

masalah serius dalam dunia pendidikan sains 

(Odom, 1993; Ozmen, 2004; Baser, 2006). 

Miskonsepsi perlu diidentifikasi dan direduksi 

karena dapat menyebabkan pemahaman konsep 

siswa rendah dan berpotensi menimbulkan 

miskonsepsi baru (Nakhleh, 1992; Nakiboglu, 

2003; Chandrasegaran et al, 2007). 

Salah satu cara untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi adalah dengan menggunakan tes 

diagnostik two-tier (Kose, 2008). Menurut Treagust 

(2006) tes diagnostik two-tier memiliki kelebihan 

tersendiri yaitu efisisiensi waktu pengambilan data 

dan hasilnya dapat dianalisis untuk mengetahui 

miskonsepsi dalam waktu yang cepat. Tes 

diagnostik two-tier terdiri dari dua tier. Tier 

pertama berupa pertanyaan pilihan ganda dengan 

dua hingga empat pilihan jawaban, sedangkan tier 

kedua merupakan alasan dari tier pertama. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian 

dengan judul “Identifikasi Miskonsepsi Siswa SMP 

Kelas VIII dengan Instrumen Tes Diagnostik Two-

Tier” 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di salah satu SMP 

Negeri di Kabupaten Tulungagung pada bulan 

Maret sampai dengan Mei 2016 dengan sampel 

penelitian 107 siswa kelas VIII pada semester genap 

tahun pelajaran 2015/2016. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya 

tentang objek yang diteliti. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian adalah berupa tes 

diagnostik two-tier tentang pokok bahasan 

transportasi dan respirasi. Instrumen dikembangkan 

sendiri oleh peneliti. Jumlah instrumen sebanyak 48 

butir soal. Reliabilitas soal sebesar 0,735. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis miskonsepsi yang telah 

dilakukan, maka diketahui siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Tulungagung mengalami miskonsepsi 

pada materi sistem transportasi dan respirasi. 

Miskonsepsi dianggap lazim jika memiliki 

persentase ≥ 20% (Al-Balushi, 2012). Miskonsepsi 

lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Daftar Miskonsepsi Siswa pada Materi Sistem Transportasi dan Respirasi 
Miskonsepsi % 

Penyerapan Air dan Mineral 
(1) Jika konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam akar, maka akan air akan masuk ke dalam sel-sel akar melalui 

proses difusi 

Transportasi Air 

(1) Pada saat tiba di batang yang menyebabkan air bergerak menuju daun adalah tekanan akar 

(2) Pada saat tiba di batang yang menyebabkan air bergerak menuju daun melalui ikatan dengan dinding xilem adalah daya 

hisap daun 

Transpirasi 
(1) Jika suhu dan tingkat kelembaban udara lingkungan meningkat maka laju transpirasi semakin cepat 

Transportasi Nutrisi 
(1) Jika glukosa pada floem meningkat maka untuk menyeimbangkan konsentrasi dengan xilem, glukosa akan bergerak 

menuju xilem 

Difusi dan Osmosis 
(1) Jika suatu zat mengalami difusi maka zat akan berpindah dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang 

berkonsentrasi rendah sampai konsentrasi kedua pelarut setimbang 

(2) Jika suatu zat mengalami difusi maka zat akan berpindah dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang 

berkonsentrasi tinggi sampai konsentrasi kedua zat setimbang 

(3) Osmosis terjadi pada saat molekul-molekul pelarut berpindah dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang 

berkonsentrasi rendah sampai konsentrasi kedua zat setimbang 

(4) Osmosis terjadi pada saat molekul-molekul pelarut berpindah dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang 

berkonsentrasi tinggi sampai konsentrasi kedua l pelarut setimbang 

Organ Peredaran Darah 
(1) luka pada pembuluh arteri menyebabkan darah merembes karena tekanan darah dalam pembuluh arteri rendah 

Sistem Peredaran Darah 
(1) Setelah darah tiba di alveolus maka CO2 akan berpindah melalui membran selektif permeabel dari tempat yang 

berkonsentrasi CO2 tinggi (kapiler) menuju tempat yang berkonsentrasi CO2 rendah (alveolus) 

Tekanan Darah 
(1) Dinding tipis yang dimiliki kapiler menyebabkan darah bertekanan tinggi dapat melakukan pertukaran zat 

Mekanisme Pernafasan 
(1) Jika tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada di luar paru-paru maka udara akan keluar dari paru-paru 

(2) Pada saat terjadi ekspirasi otot diafragma akan berkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume rongga dada meningkat 

(3) Pada saat terjadi inspirasi otot diafragma diafragma melengkung dan volume rongga dada mengecil. 

Tekanan Hidrostatis 
(1) Jika tabung vertikal berisi air memiliki tiga lubang maka air yang paling bawah memancar dengan jarak paling jauh 

karena memiliki massa jenis lebih besar daripada air yang memancar pada lubang diatasnya. 

Hukum Archimedes 
(1) Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair maka massanya akan berkurang 

Hukum Pascal 

(1) Tidak ada hubungan antara luas penampang dengan gaya yang diperlukan untuk menekan penampang 
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Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa siswa 

masih banyak mengalami miskonsepsi pada materi 

sistem transportasi dan respirasi. Miskonsepsi secara 

lebih ringkas terdiri dari. 

a. Konsep tentang Penyerapan Air dan 

Mineral 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan 72% siswa menganggap akar bersifat 

permeabel terhadap air. Konsep yang benar bagian 

akar yang bersifat permeabel terhadap air adalah 

rambut akar, sehingga jika air masuk ke dalam akar 

melalui rambut akar maka peristiwa yang terjadi 

dinamakan difusi. Hal itu berbeda jika air masuk ke 

dalam akar melalui bagian selain rambut akar maka 

peristiwa masuknya air tidak secara difusi melainkan 

secara osmosis melewati membran selektif 

permeabel dari tempat berkonsentrasi air tinggi nuju 

tempat berkonsentrasi air rendah (Campbell et al, 

2008). 

b. Konsep tentang Transportasi Air 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan ditemukan 2 jenis miskonsepsi pada 

konsep transportasi air. Sebanyak 43% siswa 

beranggapan bahwa tekanan akar mampu 
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mendorong air yang masuk ke dalam batang 

tumbuhan hingga mencapai daun, akan tetapi 33% 

siswa lain beranggapan adanya daya hisap daun. 

Miskonsepsi tersebut serupa dengan yang ditemukan 

Vithrana (2015) pada penelitiannya terhadap siswa 

SMA kelas 10 di Srilanka. Konsep yang benar 

tekanan akar tejadi ketika air mencapai korteks. 

Tekanan akar hanya mampu mendorong air 

beberapa meter ke atas, sehingga agar air dapat 

bergerak menuju daun maka salah satu peristiwa 

yang terjadi di batang adalah adhesi (Campbell et al, 

2008).  

c. Konsep tentang Transpirasi 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan ditemukan 30% siswa beranggapan bahwa 

suhu dan kelembaban udara berbanding lurus. 

Miskonsepsi tersebut serupa dengan yang ditemukan 

Vitharana (2015) pada penelitiannya pada siswa 

kelas 10 di Srilanka. Konsep yang benar hubungan 

suhu dengan kelembaban udara berbanding terbalik, 

sehingga jika suhu lingkungan tinggi maka 

kelembapan udara akan semakin rendah akibatnya 

laju transpirasi semakin cepat (Campbell et al, 

2008). 

d. Konsep tentang Transportasi Nutrisi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaku-

kan ditemukan 39% siswa beranggapan bahwa 

setelah konsentrasi glukosa di floem meningkat 

maka glukosa akan bergerak menuju xilem untuk 

menyeimbangkan konsentrasi. Konsep yang benar 

seharusnya ketika konsentrasi glukosa di floem 

meningkat maka air pada xilem akan masuk ke 

dalam floem secara osmosis (Fried, 2007).  

e. Konsep tentang Difusi dan Osmosis 

Pemahaman siswa tentang difusi dan 

osmosis masih rendah. Lebih dari 20% siswa masih 

kebingungan jika diminta untuk menunjukan arah 

pergerakan molekul pada saat terjadi peristiwa difusi 

maupun osmosis. Miskonsepsi serupa tentang difusi 

ditemukan pada penelitian sebelum (Odom, 1995; 

Artun, 2011; Oztas, 2014). Konsep yang benar difusi 

dan osmosis memiliki arah pergerakan yang sama 

yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi menuju 

tempat yang berkonsentrasi rendah. Perbedaannya 

difusi melalui membran permeabel, sedangkan 

osmosis melalui membran selektif permeabel. 

Terjadinya peristiwa difusi dan osmosis disebabkan 

karena adanya kecenderungan molekul pada tempat 

berkonsentrasi tinggi untuk bergerak menuju ke 

konsentrasi rendah hingga konsentrasi kedua larutan 

baik pelarut maupun zat terlarut sama (Campbell et 

al, 2008). 

f. Konsep tentang Organ Peredaran Darah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

telah ditemukan 61% siswa menganggap arteri 

mengangkut darah bertekanan rendah. Konsep yang 

benar seharusnya arteri memiliki dinding yang tebal 

karena mengangkut darah bertekanan tinggi yang 

dipompa oleh jantung sehingga jika terluka darah 

akan memancar (Campbell et al, 2008).  

g. Konsep tentang Sistem Peredaran Darah 

dan Pertukaran Gas O2 dan CO2 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terdapat 30% siswa menganggap 

membran yang dilalui pada saat terjadi difusi di 

alveolus adalah selektif permeabel . Konsep yang 

benar adalah pada saat tiba di alveolus maka CO2 di 

kapiler akan berdifusi dari kapiler yang 

berkonsentrasi CO2 tinggi menuju alveolus yang 

berkonsentrasi CO2 rendah melalui membran 

permeabel (Campbell et al, 2008).  

h. Konsep tentang Tekanan Darah 

Berdasarkan data yang diperoleh 27% siswa 

beranggapan bahwa pembuluh darah yang mampu 

mengalirkan darah bertekanan tinggi adalah kapiler 

jika ditinjau dari ukuran dan fungsinya. Konsep yang 

benar adalah pembuluh darah yang mampu 

mengalirkan darah bertekanan tinggi adalah arteri 

karena arteri memiliki dinding yang tebal dan 

mengalirkan darah dari jantung (Campbell et al, 

2008). 

i. Konsep tentang Mekanisme Pernafasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

lebih dari 20% siswa memiliki pola pikir yang masih 

rendah, mereka hanya memikirkan apa yang tampak 

indera dan kurang mampu berfikir secara abstrak 

penyebab utama terjadinya ekspirasi. Konsep yang 

benar adalah pada saat ekspirasi otot diafragma akan 

berelaksasi sehingga melengkung ke atas dan 

mendesak rongga dada, akibatnya volume rongga 

dada menurun dan tekanan udara di dalam rongga 

dada meningkat dan lebih tinggi daripada tekanan 

udara di lingkungan. Hal itu mengakibatkan udara 

keluar dari paru-paru. Pada saat inspirasi maka otot 

diafragma berkontraksi sehingga mendatar dan 

tulang rusuk terangkat sehingga tekanan udara di 

dalam rongga dada menurun akibatnya udara masuk 

(Kemdikbud, 2014).  

j. Konsep tentang Tekanan Hidrostatis 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terdapat 26% siswa menganggap perbedaan 

pancaran air disebabkan karena adanya perbedaan 

massa jenis air, padahal itu air yang sama tentu 

massa jenisnya juga sama dibagian manapun. 

Konsep yang benar adalah semakin jauh jarak 

lubang dari permukaan air maka tekanan zat cairnya 

semakin besar sehingga air yang keluar pada lubang 

paling bawah memancar dengan jarak paling jauh 

(Karim et al, 2008).  

k. Konsep tentang Hukum Archimedes 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terdapat 75% siswa masih bingung dalam 

membedakan massa dan berat, mereka beranggapan 

bahwa massa dan berat adalah sesuatu yang sama. 

Konsep yang benar adalah jika benda dimasukan ke 

dalam suatu zat cair maka massa benda tersebut 

tetap, yang berkurang adalah berat benda tersebut 

karena adanya gaya tekan ke atas (Karim et al, 

2008).  
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l. Konsep tentang Hukum Pascal 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terdapat 22% siswa mengganggap bahwa  

besar kecilnya penampang tidak berpengaruh 

terhadap besar gaya yang digunakan untuk menekan. 

Konsep yang benar adalah hubungan gaya dan luas 

penampang adalah berbanding lurus, semakin kecil 

luas penampang maka gaya yang diperlukan untuk 

menekan juga semakin kecil (Karim et al, 2008) 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Terdapat 18 miskonsepsi yang dialami oleh 

siswa. Miskonsepsi yang dialami oleh siswa meliputi 

topik (1) transportasi tumbuhan, (2) transportasi 

manusia, (3) sistem respirasi manusia, dan (4) 

tekanan zat cair. 

Saran 

 Saran peneliti adalah  

a. Dalam proses pembelajaran IPA, guru 

sebaiknya sering mendiagnosis miskonsepsi 

yang terjadi pada siswa, sehingga dapat 

diketahui kesulitan belajar yang dialami oleh 

siswa. Dengan diketahuinya kesulitan belajar 

tersebut, guru dapat memilih metode 

pembelajaran yang tepat agar siswa tidak 

mengalami miskonsepsi 

b. Dalam proses pembelajaran IPA, guru 

sebaiknya menggunakan berbagai macam 

media (video, software, atau alat  peraga) yang 

dapat mengkonkritkan konsep-konsep abstrak. 

Di samping itu pembelajarannya juga dengan 

melakukan percobaan-percobaan yang dapat 

membimbing siswa untuk menemukan sendiri 

konsep yang dipelajarinya sehingga dapat 

mereduksi terjadinya miskosepsi 

c. Peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian 

sejenis dalam skala yang lebih besar dan juga 

meneliti miskonsepsi pada topik-topik yang 

lain. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa kelas VIII SMP pada 

materi kalor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sebagai subjek 

penelitian 101 siswa kelas VIII SMP di Kabupaten Magetan. Instrumen penelitian 

menggunakan instrumen diagnostik two-tier yang terdiri dari 28 soal. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 12 jenis miskonsepsi siswa terhadap materi kalor, diantaranya 

yang menonjol adalah sebanyak 49% siswa menganggap jika kapur barus (benda padat) 

menyublim maka massa kapur barus semakin kecil. 

 

Kata kunci: instrumen diagnostik, two-tier, miskonsepsi, kalor, SMP 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala 

alam melalui serangkaian proses ilmiah dan memiliki 

hasil yang disebut produk ilmiah. Produk ilmiah dalam 

IPA terdiri dari sekumpulan pengetahuan dan konsep 

yang sebagian besar masih bersifat abstrak (Wismadi, 

2013). Konsep yang abstrak tersebut sulit untuk 

dipahami siswa, sehingga dapat menyebabkan siswa 

mengalami miskonsepsi (Horton, 2009). 

Miskonsepsi merupakan penggunaan konsep-

konsep yang salah, pemikiran yang salah, ide yang 

salah, dan kesalahan memahami materi oleh siswa 

yang berbeda dengan yang disepakati oleh para 

ilmuwan (Turkmen, 2007). Miskonsepsi pada 

pembelajaran IPA dapat disebabkan karena 

pengetahuan awal siswa kurang memadai, sehingga 

proses pembentukan pengetahuan baru berlangsung 

tidak sesuai dengan yang diharapkan dan 

menimbulkan pemahaman yang tidak tepat (Mosik, 

2010). Miskonsepsi dapat mengakibatkan pemahaman 

siswa mengenai konsep berikutnya menjadi lemah dan 

bahkan berpotensi menimbulkan miskonsepsi baru 

(Chandrasegaran, 2007). 

Siswa sering mengalami miskonsepsi pada 

salah satu materi pokok IPA yaitu kalor, diantaranya 

titik didih, sublimasi, pemuaian (Iriyanti 2012), 

pengaruh kalor terhadap suhu benda, pengaruh kalor 

terhadap perubahan wujud benda, mendidih dan 

melebur (Eis, 2013), titik didih dan titik uap, dan 

proses benda melepas dan menyerap kalor (Aydin, 

2013). Miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi pada 

materi kalor dikarenakan karakteristik materi yang 

bersifat abstrak, kompleks, dan sulit (Mosik, 2010). 

Miskonsepsi pada siswa merupakan masalah 

yang sangat serius dalam dunia pendidikan IPA karena 

sulit dihilangkan dan dapat terbawa oleh siswa sampai 

seumur hidup, sehingga harus segera dibenahi agar 

tidak terjadi secara berkelanjutan. Mengidentifikasi 

adanya miskonsepsi pada siswa merupakan langkah 

awal untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi tesebut 

(Ozmen, 2004). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi siswa SMP kelas VIII pada materi kalor 

yang meliputi: (1) pengaruh kalor terhadap suhu benda, 

(2) pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, 

(3) pemuaian, dan (4) perpindahan kalor. Identifikasi 

dilakukan menggunakan instrumen diagnostik two-tier 

sejumlah 28 butir soal yang sebelumnya telah 

dinyatakan layak dan valid. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian untuk uji keterlaksanaan produk tes 

diagnostik two-tier materi kalor dilaksanakan di salah 

satu SMP di Kabupaten Magetan. Sebagai subjek 

penelitian adalah 101 siswa kelas VIII SMP di 

Kabupaten Magetan pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Maret-Mei 2016. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah 

metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode 

yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan 

yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Instrumen 

yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi 

berupa instrumen diagnostik two-tier tentang pokok 

bahasan kalor. Instrumen diagnostik tersebut 

dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu sebanyak 28 

soal two-tier dengan nilai reliabilitas sebesar 0,775. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan analisis miskonsepsi yang telah 

dilakukan, maka diketahui siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Magetan mengalami miskonsepsi pada 

materi kalor. Miskonsepsi dianggap lazim jika 

memiliki persentase ≥ 20% (Al-Balushi, 2012). 

Miskonsepsi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Daftar Miskonsepsi Siswa pada Materi Kalor 
Miskonsepsi % Siswa 

Kalor mempengaruhi suhu benda  

(1) air pada volume tertentu dan suhu tertentu jika dibagi ke dalam dua wadah maka suhu air akan berubah 30 

(2) jika air yang mendidih pada tekanan tertentu terus-menerus dilakukan pemanasan, maka suhu air akan 

mencapai lebih dari titik didihnya 
30 

Mencair  

(3) jika es batu mencair maka massanya menjadi lebih besar 47 

Membeku  

(2) jika air membeku maka volumenya menjadi lebih kecil 33 

Mengembun  

(2) air yang dihasilkan pada proses pengembunan berasal dari benda padat 25 

Menguap  

(1) air hanya akan menguap di suhu 100oC. 33 

Menyublim  

(1) menyublim merupakan peristiwa semakin ringannya massa partikel benda padat. 49 

Mendeposisi  

(1) peristiwa berubahnya wujud benda gas menjadi benda padat termasuk peristiwa menyublim. 49 

Miskonsepsi % Siswa 

Memuai  

(1) benda tidak berongga memiliki pemuaian yang lebih besar dibandingkan dengan benda berongga, meskipun 

koefisien muai dan suhu yang dicapai sama. 
34 

(2) benda berongga memiliki pemuaian yang lebih besar dibandingkan dengan benda tidak berongga, meskipun 

koefisien muai dan suhu yang dicapai sama. 
39 

Konveksi  

(1) selimut yang digunakan saat suhu udara rendah merupakan bahan konduktor. 29 

Radiasi  

(1) kalor pada api unggun dan besi dalam tabung hampa udara merambat dengan cara konveksi. 23 

 

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa siswa 

masih banyak mengalami miskonsepsi pada materi 

kalor kelas VII SMP. Miskonsepsi secara lebih 

ringkas terdiri dari: 

a. Miskonsepsi pada topik pengaruh kalor 

terhadap suhu benda 

Pada topik pengaruh kalor terhadap suhu 

benda, sebanyak 30% siswa menganggap bahwa 

pembagian volume disamakan dengan pembagian suhu 

pada benda. Jika volume benda dibagi maka suhu 

bendanya juga ikut terbagi. Hasil ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafizah (2014); 

Maunah (2014); yang mengatakan bahwa suhu dan 

kalor adalah sama. Suhu bergantung pada ukuran 

benda  (massa atau zatnya). Konsep yang benar adalah 

jika faktor lingkungan diabaikan maka suhu benda 

akan tetap sama meskipun volumenya dibagi (Bapat, 

2013). 

Selanjutnya, sebanyak 30% siswa 

menganggap jika air yang sudah mendidih pada 

tekanan 1 atm terus-menerus dilakukan pemanasan, 

maka suhu air dapat mencapai lebih dari 100oC. Hasil 

ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Maunah (2014), siswa menganggap bahwa suhu 

maksimal air adalah 100oC tanpa memperhatikan 

tekanan udara, dan siswa lainnya menganggap bahwa 

suhu air akan tetap naik jika terus-menerus diberi 

kalor. Konsep yang benar adalah ketika telah mencapai 

titik didih maka kalor tidak lagi digunakan untuk 

menaikkan suhu air tetapi digunakan seluruhnya untuk 

mengubah wujud air menjadi uap (Sugiyarto, 2008). 

b. Miskonsepsi pada topik kalor mempengaruhi 

perubahan wujud benda 

1) Miskonsepsi pada konsep mencair 

Pada konsep mencair, sebanyak 47% siswa 

beranggapan jika es batu berubah wujud  menjadi air, 

maka massa air lebih besar daripada massa es batu. Hal 

ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aydin (2013) yang menyatakan bahwa massa benda 

saat mencair bertambah berat dikarenakan partikelnya 

memisah dan membelah diri menjadi banyak. Konsep 

yang benar adalah segala jenis perubahan wujud fisika 

tidak akan mengubah massa suatu benda yang 

mengalami perubahan tersebut, jika faktor lingkungan 

diabaikan (Winarsih, 2008). 

2) Miskonsepsi pada konsep membeku 

Pada konsep membeku, sebanyak 33% siswa 

beranggapan bahwa jika air mengalami pembekuan 

maka volumenya menjadi lebih kecil, dikarenakan 

partikelnya memadat. Konsep yang benar seharusnya, 

membeku merupakan salah satu contoh perubahan 

fisika dari zat cair menjadi zat padat sehingga massa 

benda tetap dan volumenya akan menyusut, kecuali 

benda cair karena terjadi anomali air. 

3) Miskonsepsi pada konsep mengembun 

Pada konsep mengembun, sebanyak 25% 

siswa beranggapan bahwa titik-titik air yang dihasilkan 

pada proses pengembunan berasal dari es batu yang 

mencair dalam gelas. Konsep yang benar seharusnya, 

proses mengembun diakibatkan oleh adanya perbedaan 

suhu udara antara lingkungan satu dengan lingkungan 

lainnya. Suhu udara yang lebih tinggi bertemu dengan 

kaca yang membatasi udara tersebut dengan suhu 

udara yang lebih rendah sehingga udara yang suhunya 

lebih tinggi akan melebur, melepaskan kalornya, 

mengubah susunan jarak antar partikel agar menjadi 

lebih rapat, dan lama-lama akan menjadi air (Wasis, 

2008). 

4) Miskonsepsi pada konsep menguap 

Pada konsep menguap, sebanyak 33% siswa 

beranggapan bahwa air hanya akan menguap di suhu 

100oC dikarenakan sudah mencapai titik didihnya. 

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Iriyanti (2012), Tatar (2011), dan Akgun (2009) 
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yang menyebutkan bahwa siswa banyak mengalami 

kebingungan pada konsep titik didih dan penguapan 

air. Siswa menganggap bahwa zat cair akan menguap 

jika sudah mencapai titik didihnya. Konsep yang benar 

yaitu, menguap tidak hanya terjadi pada saat air 

mencapai titik didihnya saja, tetapi terjadi di segala 

suhu yaitu antara ≥ 0oC sampai dengan ≤ 100oC pada 

tekanan 1 atm selama air mendapat kalor dari 

lingkungannya (Bapat, 2013). 

5) Miskonsepsi pada konsep menyublim 

Pada konsep menyublim, sebanyak 49% siswa 

beranggapan bahwa menyublim merupakan peristiwa 

semakin ringannya partikel benda padat dikarenakan 

melepas kalor dan sehingga terlepas ke udara. Hasil ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Iriyanti (2012); Stojanovska (2012); Tatar (2011) yaitu 

siswa menganggap bahwa ukuran, massa dan bentuk 

partikel benda padat lebih besar daripada benda cair, 

dan ukuran dan bentuk partikel benda cair lebih besar 

dari pada benda gas. Konsep yang benar yaitu, saat 

benda menyublim maka jumlah partikelnya tetap, 

massa bendanya tetap, namun jarak antara partikelnya 

menjadi renggang. Ukuran partikel antara zat padat, 

cair, dan gas adalah sama hanya kerapatannya saja 

yang berbeda (Bapat, 2013). 

6) Miskonsepsi pada konsep mendeposisi 

Pada konsep mendeposisi, sebanyak 49% 

siswa beranggapan bahwa peristiwa berubahnya wujud 

benda gas menjadi benda padat termasuk peristiwa 

menyublim. Hal ini menandakan bahwa siswa masih 

kesulitan dalam memahami pengertian mendeposisi. 

Konsep yang benar yaitu, mendeposisi merupakan 

salah satu peristiwa perubahan fisika yaitu perubahan 

wujud dari benda gas menjadi benda padat, contohnya 

adalah peristiwa pembuatan es kering. Es kering dibuat 

dengan bahan gas karbondioksida (CO2(g)) yang 

dipadatkan pada tekanan tertentu. Es kering berfungsi 

untuk pendingin es. Pada peristiwa menyublim terjadi 

pelepasan kalor sehingga suhu benda turun, jarak antar 

partikel lebih rapat, ukuran partikel tetap, dan 

volumenya lebih kecil (Bapat, 2013). 

c. Miskonsepsi pada topik pemuaian 

Sebanyak 34% siswa mengalami miskonsepsi 

pada konsep pemuaian, yaitu siswa beranggapan 

bahwa benda tidak berongga memiliki pemuaian yang 

lebih besar dibandingkan dengan benda berongga, 

meskipun koefisien muai dan suhu yang dicapai sama. 

Miskonsepsi lain yaitu sebanyak 39% siswa 

beranggapan bahwa benda berongga memiliki 

pemuaian yang lebih besar dibandingkan dengan 

benda tidak berongga, meskipun koefisien muai dan 

suhu yang dicapai sama. Beberapa siswa yang 

diwawancarai juga menyebutkan bahwa ketika suatu 

benda mengalami pemuaian maka partikel benda 

tersebutlah yang memuai, dengan jarak yang tetap, 

massa yang lebih besar, dan bentuk yang berubah. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep 

siswa pada topik pemuaian masih rendah. 

Konsep yang benar yaitu, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemuaian adalah volume awal, 

koefisien muai benda, dan kenaikan suhu. Pada suhu 

yang sama dan jumlah partikel yang sama, pemuaian 

benda gas akan lebih besar daripada pemuaian benda 

cair dan pemuaian benda cair akan lebih besar dari 

pada pemuaian benda padat. Pemuaian tidak merubah 

jumlah maupun ukuran partikel. Ukuran partikel akan 

tetap sama hanya saja jarak antar partikelnya yang 

lebih renggang (Bapat, 2013). 

d. Miskonsepsi pada topik perpindahan kalor 

Pada konsep konveksi, sebanyak 29% siswa 

beranggapan bahwa selimut yang digunakan oleh 

seseorang pada saat suhu udara dingin merupakan 

bahan konduktor. Hasil ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Maunah (2014) dan 

Sözbilir (2003), bahwa siswa hanya menghafal saja 

pengertian dari konveksi, tidak mengerti hakekat dan 

aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Konsep yang 

benar yaitu selimut merupakan bahan isolator, yaitu 

bahan yang sulit menghantarkan kalor. Selimut 

tersebut akan menghalangi kalor yang berasal dari 

tubuh manusia berpindah menuju lingkungan (udara). 

Perpindahan kalor yang dicegah yaitu perpindahan 

kalor secara konveksi udara. 

Pada konsep radiasi, sebanyak 23% siswa 

beranggapan bahwa kalor pada api unggun merambat 

dengan cara konveksi, karena udara di sekitarnya 

digunakan sebagai media rambat oleh kalor. Hasil ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Maunah (2014) dan Sözbilir (2003), bahwa siswa 

hanya menghafal saja pengertian dari radiasi, tidak 

mengerti hakekat dan aplikasinya pada kehidupan 

sehari-hari. Konsep yang benar adalah panas api 

unggun yang kita rasakan bukan termasuk pada 

konveksi udara dikarenakan panas tersebut memancar 

sebagai gelombang elektromagnetik tanpa perantara. 

Udara disekitar api unggun tidak mempengaruhi 

kemampuan pancaran gelombang elektromagnetik api 

unggun. Terdapat konveksi, namun konveksi tersebut 

bukanlah penyebab kita merasakan panas 

(Kemendikbud, 2013). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Diperoleh 12 jenis miskonsepsi tentang materi 

kalor pada siswa kelas VIII SMP di Kabupaten 

Magetan, beberapa diantaranya adalah: (a) jika kapur 

barus (benda padat) menyublim maka massa kapur 

barus semakin kecil (49%), (b) jika es batu mencair 

maka massanya menjadi lebih besar (47%), dan (c) 

benda berongga memiliki pemuaian yang lebih besar 

dibandingkan dengan benda tidak berongga, meskipun 

koefisien muai dan suhu setelah pemuaian sama (39%). 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

maka beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru harus lebih sering melakukan 

identifikasi miskonsepsi yang terjadi pada 

siswa, sehingga dapat diketahui kesulitan 

belajar yang dialami oleh siswa. Dengan 

diketahuinya kesulitan tersebut, guru dapat 

menerapkan model pembelajaran yang tepat 
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agar miskonsepsi yang dialami siswa dapat 

berkurang. 

2. Dalam proses pembelajaran sebaiknya guru 

menggunakan berbagai macam media 

pembelajaran (video, software, dan alat 

peraga). Disamping itu pembelajarannya juga 

dengan melakukan percobaan-percobaan yang 

dapat membimbing siswa untuk menemukan 

sendiri konsep yang dipelajarinya, sehingga 

dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi 

pada siswa. 

Peneliti lain sebaiknya melakukan penelitian sejenis 

dalam skala yang lebih besar, juga meneliti 

miskonsepsi pada topik-topik yang lain. 
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Abstrak 

 

IPA adalah mata pelajaran yang termasuk sulit dipahami. Kesulitan yang dialami siswa dalam 

memahami konsep IPA yang abstrak dapat menyebabkan miskonsepsi. Miskonsepsi adalah 

konsepsi siswa yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmuwan secara konsisten. Miskonsepsi 

dapat mengganggu pemahaman siswa pada proses pembelajaran selanjutnya. Analisis 

miskonsepsi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen diagnostik three-tier. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan analisis miskonsepsi secara 

deskriptif. Hasil analisis menunjukkan  siswa mengalami miskonsepsi gerak dengan rata-rata 

sebesar 10%. 

 

Kata kunci: instrumen diagnostik, three-tier, miskonsepsi, gerak 

 

PENDAHULUAN  

IPA adalah mata pelajaran yang sulit 

dipahami oleh siswa karena proses pembelajaran IPA 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk 

memahami alam sekitar secara ilmiah (Susanti, 2014). 

Materi gerak pada siswa SMP terdapat pada KD 3.1 

terdiri dari beberapa konsep yaitu konsep kedudukan, 

konsep gerak, konsep jarak dan perpindahan, konsep 

kelajuan dan kecepatan, konsep gerak lurus (GLB dan 

GLBB), konsep kelembaman atau inersia, konsep 

percepatan dan hubungannya dengan gaya (secara 

umum) dan massa, serta membahas konsep gaya aksi-

reaksi. Siswa sering mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep fisika yang abstrak seperti gaya dan 

gerak (Stein, dkk, 2008). 

Pemahaman konsep siswa yang tidak sesuai 

dengan konsepsi para ilmuwan secara konsisten 

disebut dengan miskonsepsi (Treagust, 2006; Suwarto, 

2013; Wahyuningsih, 2013). Miskonsepsi yang 

dialami siswa ini dapat mengganggu pemahaman 

siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya 

(Hidayati, 2013). Sehingga, diperlukan analisis 

miskonsepsi untuk mengetahui sejak dini miskonsepsi 

yang dialami oleh siswa.  

Instrumen diagnostik three tier merupakan 

instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi miskonsepsi yang dialami siswa 

(Kutluay, 2005). Instrumen diagnostik three-tier 

adalah instrumen yang memiliki tiga tier atau tingkat 

yaitu tier pertama adalah pilihan jawaban. Tier kedua 

adalah pilihan alasan atas jawaban di tier pertama. Tier 

ketiga adalah tingkat keyakinan atas jawaban yang 

diberikan pada tier pertama dan tier kedua (Kanli, U. 

2015; Kutluay, 2005; Turker, 2005; Pesman, 2005). 

Kelebihan analisis menggunakan instrumen diagnostik 

three tier yaitu mampu menentukan proporsi 

miskonsepsi siswa, dengan membedakan antara siswa 

yang mengalami miskonsepsi dengan pemahaman 

konsepsi yang lemah (Pesman, 2005; Turker, 2005). 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

miskonsepsi gerak pada siswa SMP kelas 8 

menggunakan instrumen diagnostik three tier.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian untuk menganalisis miskonsepsi 

gerak pada siswa SMP dengan instrumen diagnostik 

three tier dilaksanakan di salah satu SMP di Kota 

Malang. Subjek penelitian adalah 26 siswa kelas 8 

pada semester gasal tahun pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif 

(Frankel & Wallen, 1996). Metode kuantitatif pada 

peneltian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi 

konsepsi siswa yang mengalami miskonsepsi materi 

gerak dengan menggunakan instrumen diagnostik 

thtree-tier. Instrumen diagnostik three tier yang 

digunakan adalah produk hasil penelitian dan 

pengembangan oleh Wiyono, Fia Maulida; Sugiyanto; 

Yulianti, Erni; Yulianti (2016). Instrumen diagnostik 

three tier terdiri 33 butir soal yang terdiri dari 11 

konsep materi gerak, dimana setiap konsepnya terdiri 

dari 3 butir soal yang setara. Instrumen diagnostik 

three tier telah valid dan layak berdasarkan penilaian 

validator ahli sebesar 83% secara ranah materi, 

konstruksi, dan bahasa. Analisis miskonsepsi 

dilakukan secara deskripstif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1) Mengoreksi jawaban siswa dengan berpedoman 

pada kunci jawaban. 

2) Menganalisis miskonsepsi dengan instrumen 

diagnostik three tier untuk membedakan kondisi 

konsep yang dimiliki siswa menjadi empat kategori 

yaitu konsepsi benar, miskonsepsi, lemah konsepsi, 

dan tidak tahu konsep berdasarkan Tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Penentuan Kondisi Konsep  

Siswa 

Tier 

Pertama 

Tier 

Kedua 

Tier Ketiga 

(Tingkat 

Keyakinan) 

Kategori 

Benar Benar 6,7, 8, 9 dan 10 Konsepsi Benar 

Benar Benar 1, 2, 3, 4, dan 5 
Lemah Konsepsi 

Tipe A 
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Benar Salah 
6, 7, 8, 9, dan 

10 

Lemah Konsepsi 

Tipe B 

Benar Salah 1, 2, 3, 4, dan 5 
Lemah Konsepsi 

Tipe C 

Salah Benar 6,7, 8, 9 dan 10 
Lemah Konsepsi 

Tipe D 

Salah Benar 1, 2, 3, 4, dan 5 
Lemah Konsepsi 

Tipe E 

Salah Salah 6,7, 8, 9, dan 10 Miskonsepsi 

Salah Salah 1, 2, 3, 4, dan 5 
Lemah Konsepsi 

Tipe F 

Tidak konsisten menjawab pada 3 butir 

soal yang setara 

Lemah Konsepsi 

Tipe G 

Tidak menjawab pada 3 butir soal setara 
Tidak Tahu 

Konsep 

(Modifikasi dari Pesman (2005) dan data olahan dari 

Saifullah, Anisa Matinu 2015) 

Siswa harus konsisten dalam menjawab 

pada tier pertama, tier kedua, dan tier ketiga pada tiga 

butir soal yang setara di dalam satu konsep, sehingga 

dapat dikategorikan sesuai dengan Tabel 1. Siswa yang 

menjawab tidak konsisten baik pada  pada tier pertama, 

tier kedua, dan tier ketiga pada tiga butir soal setara 

dalam satu konsep, maka siswa dalam kategori Lemah 

Konsepsi Tipe G. Siswa yang tidak merespon atau 

tidak menjawab soal, maka siswa dalam kategori tidak 

tahu konsep.  

3) Menghitung persentase kondisi konsepsi siswa 

berdasarkan kategori Tabel 1 pada setiap konsep 

dihitung menggunakan rumus berikut.  

P =  
S

Js
 x 100% 

Keterangan: 

P = persentase jumlah siswa yang memiliki 

pemahaman konsepsi benar, miskonsepsi, 

lemah konsepsi, dan tidak tahu konsep 

S = jumlah siswa yang memiliki pemahaman 

konsepsi benar, miskonsepsi lemah 

konsepsi, dan tidak tahu konsep 

Js = jumlah seluruh siswa  yang mengerjakan 

soal 

4) Mengklasifikasikan kondisi konsepsi keseluruhan 

siswa (kelas) setiap konsep menjadi lima kategori 

yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah berdasarkan Tabel 2. 

Tabel 2.  Kategori Kondisi Konsepsi 
Persentase Kondisi Pemahaman 

Keseluruhan Siswa/Kelas  (%) 
Kategori 

85 – 100 Sangat Tinggi 

70 – 84 Tinggi 

55 – 69 Sedang 

40 – 54 Rendah 

0 – 39 Sangat Rendah 

(Sumber: Azman, 2013) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk instrumen diagnostik three tier yang 

dikembangkan oleh Wiyono, Fia Maulida; Sugiyanto; 

Yulianti, Erni (2016)  telah valid dan layak 

berdasarkan penilaian validator ahli sebesar 83% 

secara ranah materi, konstruksi, dan bahasa dapat 

digunakan untuk menganalisis miskonsepsi gerak yang 

terjadi pada siswa SMP. Setelah melakukan analisis 

kondisi konsepsi siswa dapat diperoleh data siswa yang 

memiliki konsepsi benar,  lemah konsepsi, 

miskonsepsi dan tidak tahu konsep. Hasil analisis 

kondisi konsepsi siswa yang telah dilakukan disajikan 

dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Kondisi Konsepsi Siswa 

 

Hasil analisis kondisi konsepsi siswa pada 

materi gerak di 11 konsep (kedudukan, gerak, jarak, 

perpindahan, kelajuan, kecepatan, GLB, GLBB, 

inersia, percepatan, dan gaya aksi-reaksi) terdiri dari 

dari empat kondisi yaitu konsepsi benar, lemah 

konsepsi, miskonsepsi, dan tidak tahu konsep yang 

disajikan di Tabel 3. Sebanyak 26 siswa memiliki 

konsepsi benar paling tinggi di konsep jarak dengan 

presentase sebesar 77% (20 siswa) dan paling rendah 

pada konsep kelajuan yaitu sebesar 0%. Siswa yang 

memiliki konsepsi benar adalah siswa yang konsisten 

menjawab benar di tier pertama dan kedua pada 3 butir 

soal yang setara dalam satu konsep, dengan tingkat 

keyakinan 6 – 10.  

Kondisi Lemah Konsepsi terdiri dari 6 tipe A, 

B, C, D, E, F, dan G. Tidak ada siswa yang berada di 

kategori tipe A, C, D, E, dan F. Lemah Konsepsi Tipe 

B memiliki presentase 15% (4 siswa) pada konsep 

kelajuan dan 38% (10 siswa) pada konsep gaya aksi-

reaksi. Lemah Konsepsi Tipe B adalah siswa yang 

No Konsep 

Kondisi Konsepsi Siswa 

Konsepsi 

benar 

Lemah Konsepsi Tipe 

Miskonsepsi 

Tidak 

Tahu 

Konsep 
A B C D E F G 

1 Kedudukan 11 (42%) - - - - - - 15 (58%) - - 

2 Gerak 2 (8%) - - - - - - 22 (84%) 2 (8%) - 

3 Jarak 20 (77%) - - - - - - 6 (23%) - - 

4 Perpindahan 16 (62%) - - - - - - 10 (38%) - - 

5 Kelajuan - - 4 (5%) - - - - 16 (62%) 6 (23%) - 

6 Kecepatan 1 (4%) - - - - - - 14 (54%) 11 (42%) - 

7 GLB 17 (65%) - - - - - - 9 (35%) - - 

8 GLBB 5 (19%) - - - - - - 21 (81%) - - 

9 Inersia 3 (12%) - - - - - - 19 (73%) 4 (15%) - 

10 Percepatan 13 (50%) - - - - - - 13 (50%) - - 

11 Gaya Aksi-Reaksi 2 (8%)  10 (38%) - - - - 9 (35%) 5 (19%) - 

Rata-

Rata 
31% - 5% - - - - 54% 10% -  
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menjawab benar di tier pertama dan salah di tier kedua, 

dengan tingkat keyakinan 6 – 10.  

Lemah konsepsi tipe G adalah siswa yang 

menjawab tidak konsisten di tiga butir soal yang setara 

dalam satu konsep. Presentase lemah konsepsi tipe G 

secara keseluruhan adalah yang tertinggi di semua 

konsep. Lemah konsepsi tipe G dengan presentase 

tertinggi yaitu 84% (22 siswa) di konsep gerak dan 

terendah 23% (6 siswa) di konsep jarak. Sedangkan, 

tidak tahu konsep adalah siswa yang tidak merespon 

atau tidak menjawab soal. Semua siswa telah 

memberikan jawaban pada uji coba instrumen 

diagnostik three tier sehingga tidak ditemukan siswa 

yang tidak tahu konsep. 

Miskonsepsi adalah pemahaman siswa yang 

tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah atau yang 

bertentangan dengan konsepsi ilmuwan, yaitu yang 

konsisten menjawab salah di tier pertama dan kedua 

dengan tingkat keyakinan 6 – 10. Berdasarkan Tabel 3, 

rata-rata siswa yang mengalami miskonsepsi pada 

materi gerak sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sepersepuluh siswa di kelas tersebut mengalami 

miskonsepsi pada materi gerak. Secara umum, siswa 

mengalami miskonsepsi materi gerak dalam kategori 

sangat rendah. Data sebaran siswa yang mengalami 

miskonsepsi materi gerak dapat dilihat di Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Data Miskonsepsi Siswa pada  

     Materi Gerak 

 

Berdasarkan data yang disajikan di Gambar 1, 

miskonsepsi yang paling banyak terjadi secara 

berturut-turut ditemukan pada konsep kecepatan 

(42%), kelajuan (23%), gaya aksi-reaksi (19%), inersia 

(15%), dan gerak (8%). Di dalam kelas tersebut, 

persentase siswa yang mengalami miskonsepsi 

kecepatan tergolong rendah. Sedangkan persentase 

siswa yang mengalami miskonsepsi kelajuan, gaya 

aksi reaksi, inersia, dan gerak tergolong sangat rendah.  

Siswa yang mengalami miskonsepsi pada 

konsep kecepatan sebesar 42%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebanyak 42% yaitu 11 siswa dari 26 siswa 

mengalami miskonsepsi pada konsep kecepatan.  

Sedangkan siswa yang mengalami miskonsepsi pada 

konsep kelajuan sebanyak 23%, yaitu 6 siswa dari 26 

siswa mengalami miskonsepsi pada konsep kelajuan. 

Dan siswa yang mengalami miskonsepsi gaya aksi-

reaksi, inersia, dan gerak secara berturut-turut 

sebanyak 5, 4, dan 2 dari 26 total siswa. Sedangkan 

untuk konsep yang lain pada materi gerak, yaitu 

kedudukan, jarak, perpindahan, GLB, GLBB, dan 

percepatan diperoleh persentase sebesar 0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mengalami 

miskonsepsi pada konsep-konsep tersebut.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

miskonsepsi pada 26 siswa kelas 8 di salah satu SMP 

Kota Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat siswa yang mengalami miskonsepsi pada 

materi gerak. Rata-rata siswa mengalami miskonsepsi 

materi gerak sebesar 10%. Siswa yang mengalami 

miskonsepsi pada materi gerak tertinggi ke terendah 

secara berturut-turut terjadi di konsep kecepatan 

(42%), kelajuan (23%), gaya aksi-reaksi (19%), inersia 

(15%), dan gerak (8%).  

Saran 

 Saran dari peneliti yaitu melakukan 

pengembangan program atau aplikasi analisis 

miskonsepsi lengkap dengan identifikasi miskonsepsi 

serta feedback untuk menindaklanjuti setiap siswa 

yang mengalami miskonsepsi. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis miskonsepsi yang terjadi pada siswa, 

sehingga dapat segera diberikan tindak lanjut untuk 

mengatasinya. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa SMP pada materi Interaksi 

Makhluk Hidup dengan Lingkungan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

deskriptif,sebagai subjek penelitian sebanyak 91 siswa kelas VIII SMP. Dalam pelaksanaan 

penelitian ini digunakan tes diagnostik two-tier yang terdiri dari 22 soal dengan reliabilitas 

sebesar 0,726. Ditemukan 9 miskonsepsi diantaranya adalah energi terendah pada piramida 

makanan dimiliki oleh tropik terendah yang merupakan produsen (59%) dan jumlah individu 

berkurang pada setiap tropiknya, menyebabkan tropik tertinggi memiliki energi terendah 

(20%). 

 

Kata kunci: tes two-tier, miskonsepsi, Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan 

 

PENDAHULUAN  

Menurut Berg miskonsepsi adalah 

ketidaksesuaian pemahaman konsep siswa dengan 

konsep yang diakui oleh para ahli dan pola berfikir 

tersebut konsisten (Mosik, 2010). Miskonsepsi 

bersifat stabil dan sulit dihilangkan (Odom, 1993). 

Miskonsepsi dapat disebabkan oleh berbagai sumber, 

seperti pengetahuan awal siswa, pengetahuan guru, 

materi dalam buku teks, dan pengalaman sehari-hari 

(Pujayanto, 2007; Suwarto, 2013). Pengetahuan awal 

siswa yang kurang memadai, dapat mempengaruhi 

proses pembentukan pengetahuan baru sehingga 

menimbulkan pemahaman yang tidak tepat (Mosik, 

2010; Nakiboglu, 2003). Selanjutnya guru yang 

mengalami miskonsepsi akan mentransferkan 

pengetahuan yang salah pada siswa (Tan et al, 2005). 

Ketidaktepatan rancangan pembelajaran, juga dapat 

memberikan penafsiran yang berbeda dari apa yang 

dimaksudkan dalam kurikulum (Nahum et al, 2004; 

Tekkaya, 2002). Buku teks, bahasa, dan media yang 

tidak tepat dapat juga menimbulkan miskonsepsi pada 

diri siswa (Chiu, 2005; Solomon dalam Horton, 2004). 

Miskonsepsi dapat mengakibatkan penurunan 

efektivitas belajar dan penurunan hasil belajar, oleh 

karena itu perlu diidentifikasi dan direduksi agar tidak 

berkelanjutan. Materi IPA yang sering mengalami 

miskonsepsi adalah ekologi (Munson, 1994) dan 

pemanasan global (Cimer et al, 2011). Kegiatan tes 

diagnostik perlu dilakukan agar guru dapat memilih 

metode pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mengetahui miskonsepsi adalah 

menggunakan tes diagnostik (Susanti et al, 2014), 

seperti two-tier (Akkus et al, 2011). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa 

SMP kelas VIII pada materi Interaksi Makhluk Hidup 

dengan Lingkungan yang meliputi: (1) biotik dan 

abiotik, (2) piramida makanan, (3) rantai makanan, (4) 

jaring-jaring makanan, (5) pencemaran udara, (6) efek 

rumah kaca, dan (7) pemanasan global. Instrumen 

pengumpulan data berupa 22 soal diagnostik two-tier. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

rancangan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan 

untuk menelaah miskonsepsi siswa SMP pada materi 

Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan meng-

gunakan tes diagnostik two-tier. Penelitian ini dila-

kukan pada Maret-Mei 2016 dengan subjek penelitian 

91 orang siswa SMP kelas VIII. Langkah-langkah 

penelitian tersebut yaitu, (1) menganalisa konsep pada 

materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan 

pada KD 3.8; 3.9; dan 3.10, (2) mendesain dan meng-

embangkan instrumen tes pilihan ganda beralasan 

terbuka serta mengujicobakan ke siswa untuk 

menjaring jawaban siswa, (3) mengembangkan 

instrumen tes pilihan ganda beralasan bebas menjadi 

instrumen tes two-tier, dan (4) melakukan validasi ahli 

serta uji kelayakan instrumen two-tier untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas butir soal. 

Instrumen yang telah dinyatakan layak dan 

reliable digunakan untuk mengumpulkan data.  Data 

yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskrip-

tif. Langkah-langkah menganilisis data meliputi 

mengoreksi jawaban siswa dengan berpedoman pada 

kunci jawaban, mengidentifikasi miskonsepsi dengan 

instrumen membuat presentase jawaban konsisten 

siswa, dan miskonsepsi dianggap memadai untuk 

ditelaah lebih lanjut jika mencapai ≥20%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis miskonsepsi yang telah 

dilakukan, maka diketahui siswa SMP kelas VIII di 

Kota Malang mengalami miskonsepsi pada materi 

Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan. 

Miskonsepsi dianggap lazim jika memiliki persentase 

≥ 20% (Al-Balushi et al, 2012). Miskonsepsi lebih 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 1. 

mailto:gildaayu22@gmail.com


SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

431 

Tabel 1. Daftar Persentase Miskonsepsi Siswa pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan 
Miskonsepsi % Siswa 

Bagian tumbuhan yang sudah jatuh merupakan komponen biotik. 41 

Energi terendah pada piramida makanan dimiliki oleh tropik terendah yang merupakan produsen. 59 

Jumlah individu berkurang pada setiap tropiknya, menyebabkan tropik tertinggi memiliki energi terendah. 20 

Energi terendah pada sebuah rantai makanan dimiliki oleh produsen. 48 

Konsumen tertinggi pada sebuah rantai makanan memiliki energi tertinggi karena mengakumulasikan energi pada 

rantai makanan. 
28 

Semua organisme konsumen tingkat 2 dapat memakan organisme konsumen tingkat 1. 35 

Emisi vulkanik (gas buang yang dihasilkan dari letusan gunung berapi) tergolong bukan pencemar. 88 

Efek rumah kaca merupakan fenomena memantulnya panas oleh gedung-gedung berkaca. 49 

Penipisan lapisan ozon merupakan penyebab meningkatnya suhu di bumi. 26 

Penipisan lapisan ozon menyebabkan naiknya permukaan air laut. 38 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyak siswa 

yang mengalami miskonsepsi materi Interaksi 

Makhluk Hidup dengan Lingkungan pada beberapa 

topik-topik tertentu. Penjelasan mengenai miskonsepsi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Miskonsepsi pada Topik Biotik dan Abiotik 

Sebanyak 41% siswa menganggap bahwa  

bagian tumbuhan yang sudah tidak memiliki ciri-ciri 

kehidupan merupakan komponen biotik, karena 

berasal dari tumbuhan yang merupakan makhluk hidup 

dan komponen biotik. Konsep yang benar adalah 

ekosistem dibagi menjadi dua bagian yaitu hidup dan 

tak hidup, atau biotikdan abiotik (Clapham, 1983). 

Bagian alam yang bersifat hidup atau makhluk hidup 

memiliki ciri-ciri kehidupan diantaranya,  

(a) keteraturan; (b) reproduksi; (c) pertumbuhan dan 

perkembangan; (d) pemanfaatan energi; (e) respons 

terhadap lingkungan; (f) homeostasis; serta (g) 

adaptasi revolusioner (Campbell et al, 2002). 

b. Miskonsepsi pada Topik Piramida Makanan 

Sebanyak 59% siswa menganggap bahwa  

tropik terendah pada piramida makanan memiliki 

energi terendah. Tropik terendah yang merupakan 

produsen hanya mendapat energi hanya dari cahaya 

matahari dan produsen tidak melalui proses memakan. 

Pada topik piramida makanan ini ditemukan juga 

miskonsepsi lain yaitu sebanyak 21% siswa 

menganggap bahwa setiap kenaikan tingkat tropik, 

jumlah individu berkurang sehingga jumlah yang 

dimakan oleh tingkat tropik tertinggi adalah yang 

paling sedikit dan energinya paling rendah. Konsep 

yang benar adalah ketersediaan energi yang 

dikonsumsi oleh tingkat tropik berkurang secara 

drastis seiring dengan naiknya tingkat tropik. Energi 

digunakan untuk respirasi, kematian organisme dan 

ekskresi (Clapham, 1983). 

c. Miskonsepsi pada Topik Rantai Makanan 

Sebanyak 48% siswa menganggap bahwa 

tropik terendah yang merupakan produsen pada rantai 

makanan memiliki energi terendah, karena produsen 

hanya mendapat energi hanya dari cahaya matahari dan 

produsen tidak melalui proses memakan. Miskonsepsi 

lain juga ditemukan pada topik rantai makanan ini 

yaitu sebanyak 29% siswa menganggap bahwa 

konsumen di tingkat tertinggi mangakumulasikan 

semua energinya melalui proses memakan semua 

organisme di bawahnya. Penelitian juga sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munson 

(1994), bahwa organisme teratas mempunyai energi 

yang tertinggi karena mengakumulasikan seluruh 

energi pada rantai makanan tersebut. Konsep yang 

benar menurut Wasis dan Irianto (2008), proses 

memakan dan dimakan pada sebuah rantai makanan 

diikuti dengan pepindahan atau aliran energi dari 

produsen ke konsumen I hingga konsumen puncak. 

Sumber energi utama dalam ekosistem adalah sinar 

matahari. Energi ini diubah oleh produsen menjadi 

energi kimia. Setiap peristiwa makan dan dimakan 

diikuti dengan perpindahan energi, selama 

perpindahan tersebut, terjadi pengurangan energi 

berupa energi panas. 

d. Konsep Jaring-Jaring Makanan 
Sebanyak 35% siswa menganggap bahwa 

organisme pada tingkat tropik tertentu dapat memakan 

semua organisme di bawahnya. Hasil ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Munson (1994), 

yang menyatakan bahwa organisme pada tingkat yang 

lebih tinggi dalam sebuah  jaring-jaring makanan, 

dapat memakan semua organisme yang berada di 

bawahnya. Konsep yang benar adalah organisme di 

tingkat tropik lebih tinggi bisa memakan beberapa 

organisme di tingkat tropik yang lebih rendah 

(Munson, 1994). 

e. Miskonsepsi pada Topik Pencemaran Udara 

Sebanyak 88% siswa menganggap bahwa 

emisi vulkanik bukan merupakan pencemar karena 

sumbangan karbondioksida hanya sekitar 0,13-0,44 

miliar ton atau kurang dari 1% dari total konstribusi 

karbondioksida di atmosfer. Konsep yang benar adalah 

udara dikatakan tercemar jika udara tersebut 

mengandung unsur-unsur yang mengotori udara 

(Kemendikbud, 2014). Pencemaran udara disebabkan 

oleh asap buangan, misalnya gas CO2. Menurut 

Wardhana (1995) penyebab pencemaran udara ada 2, 

yaitu secara alamiah dan karena ulah manusia. 

Pencemaran udara secara alamiah contohnya, emisi 

vulkanik dan proses pembusukan sampah organik. 

f. Miskonsepsi pada Topik Efek Rumah Kaca 

Sebanyak 49% siswa menganggap bahwa 

panas matahari masuk ke bumi, sebagian diserap oleh 

bumi dan sebagian dipantulkan oleh gedung-gedung 

berkaca, sehingga panas tersebut terperangkap di 

dalam atmosfer. Konsep yang benar adalah panas 

matahari yang berhasil masuk ke bumi, sebagian 

diserap sebagian lagi dipantulkan oleh permukaan 

bumi yang terdiri atas benda-benda yang dapat 
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memantulkan kembali panas ke atmosfer. Sebagian 

besar panas dipantulkan oleh air yang menutupi hampir 

¾ bagian bumi. Panas yang terpantulkan oleh bumi 

tidak dapat lolos dan terperangkap di atmosfer oleh 

gas-gas rumah kaca (Robertson, 2002). 

g. Miskonsepsi pada Topik Pemanasan Global 

Sebanyak 50% siswa menganggap bahwa 

penyebab pemanasan global adalah penipisan lapisan 

ozon. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan pada mahasiswa calon 

guru IPA oleh Cimer, et al (2011), yaitu pemanasan 

global dikarenakan meningkatnya radiasi sinar 

ultraviolet yang diakibatkan dari penipisan lapisan 

ozon. Penyebab utama  pemanasan global adalah 

penipisan lapisan ozon. Lubang-lubang ozon 

membiarkan sinar matahari masuk secara langsung dan 

menyebabkan pemanasan global. Konsep yang benar 

adalah pemanasan global adalah kejadian 

meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, lautan dan 

daratan bumi. Penyebab terjadinya pemanasan global 

adalah semakin bertambahnya gas rumah kaca. Gas 

yang berkontribusi terhadap pemanasan global adalah 

CO2, CH4, N2O, NO2, CO, PFC dan SF6. Gas rumah 

kaca ini menyebabkan efek rumah kaca (Sodiq, 2013). 

Miskonsepsi lain juga ditemukan pada topik 

pemanasan global ini yaitu sebanyak 38% siswa 

menganggap bahwa bahwa kenaikan muka air laut dan 

mencainya es di kutub merupakan akibat dari 

penipisan lapisan ozon. Siswa menganggap penipisan 

lapisan ozon adalah memasukkan sebanyak-

banyaknya panas matahari ke bumi, yang membuat 

suhu bumi meningkat. Konsep yang benar adalah 

pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu 

rata-rata di atmosfer, lautan dan daratan bumi (Sodiq, 

2013). Dampak terjadinya pemanasan global adalah 

suhu bumi meningkat, mencairnya es di kutub utara 

dan selatan, perubahan cuaca semakin ekstrim, 

habisnya gletser sebagai sumber air bersih di seluruh 

dunia, dan meningkatnya muka air laut (Kemendikbud, 

2014). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 

siswa kelas VIII SMP di Kota Malang mengalami 

miskonsepsi pada materi Interaksi Makhluk Hidup 

dengan Lingkungan. Terdapat 9 miskonsepsi pada 7 

topik bahasan dalam materi Interaksi Makhluk Hidup 

dengan Lingkungan. Miskonsepsi tersebut adalah (a) 

bagian tumbuhan yang sudah jatuh merupakan 

komponen biotik (41%), (b) energi terendah pada 

piramida makanan dimiliki oleh tropik terendah yang 

merupakan produsen (59%), (c) jumlah individu 

berkurang pada setiap tropiknya, menyebabkan tropik 

tertinggi memiliki energi terendah (20%), (d) energi 

terendah pada sebuah rantai makanan dimiliki oleh 

produsen (48%), (e) konsumen tertinggi pada sebuah 

rantai makanan memiliki energi tertinggi karena 

mengakumulasikan energi pada rantai makanan (28%), 

(f) semua organisme konsumen tingkat 2 dapat 

memakan organisme konsumen tingkat 1 (35%), emisi 

vulkanik (gas buang yang dihasilkan dari letusan 

gunung berapi) tergolong bukan pencemar (88%), (g) 

penipisan lapisan ozon merupakan penyebab 

meningkatnya suhu di bumi (26%), dan (h) penipisan 

lapisan ozon menyebabkan naiknya permukaan air laut 

(38%). 

Saran 

 Saran dari peneliti adalah (1) miskonsepsi dapat 

direduksi dengan mengganti model pembelajaran oleh 

guru dengan model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan 

dan (2) miskonsepsi dapat direduksi dengan 

menambah media-media, seperti video pada saat 

pembelajaran untuk menjelaskan mekanisme 

terjadinya efek rumah kaca. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen tes yang valid dan reliabel untuk 

mengukur keterampilan proses sains siswa yaitu meramalkan, mengidentifikasi variabel 

secara operasional, mengontrol variabel, merancang eksperimen, menafsirkan, 

menyimpulkan, menyusun hipotesis dan mengkomunikasikan pada materi kalor dan 

perpindahannya. Metode penelitian ini adalah research and development. Hasil penelitian 

berupa butir soal pilihan ganda sebanyak 25 butir soal. Tes yang dikembangkan memenuhi 

kriteria sebagai alat ukur yang dilihat dari validitas isi, validitas empiris dan reliabilitas tes. 

 

Kata kunci: instrumen tes, keterampilan proses sains, kalor dan perpindahannya 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA merupakan instruksi yang 

bertujuan untuk mengarahkan siswa dalam 

mengembangkan pemahaman tentang hakikat IPA 

(Khalick, 2012). IPA pada hakikatnya bukan hanya 

sebagai penguasan terhadap kumpulan pengetahuan 

untuk memahami alam. IPA juga merupakan 

seperangkat proses yang digunakan untuk 

membangun, memperluas, serta memperbaiki 

pengetahuan (National Research Council, 2012:26).  

Proses yang baik dalam pembelajaran IPA akan 

dapat membantu siswa memperoleh pengalaman untuk 

mengembangkan pemahaman konsep, kemampuan 

dalam memecahkan masalah, serta kemampuan dalam 

melaksanakan metode ilmiah (Anderson, 2002; 

Duschl, 2008). Pelaksanan metode ilmiah dalam 

pembelajaran IPA akan melibatkan beberapa 

keterampilan khusus yang disebut dengan keterampil-

an proses sains (Mariana & Wandy, 2009: 6). 

Keterampilan proses sains adalah keterampilan 

fisik dan mental terkait dengan kemampuan-

kemampuan dasar yang harus dimiliki, dikuasai, dan 

diaplikasikan dalam kegiatan ilmiah (Devi, 2010: 48). 

Selama kegiatan ilmiah, keterampilan proses sains 

sangat terkait dengan domain kognitif siswa seperti 

keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan 

pemecahan masalah (Özgelen, 2012). Keterampilan 

proses sains dijadikan sebagai keterampilan yang 

diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan 

menerapkan konsep, prinsip-prinsip, hukum, dan teori 

sains (Nuryani, 2005: 3). Keterampilan proses sains 

terkait dengan  praktek untuk memahami konsep dalam 

pembelajaran IPA (Harlen: 1990).   

 Keterampilan proses diklasifikasikan menjadi 

keterampialan proses dasar dan keterampilan proses 

terintegrasi (AAAS, 1990). Keterampilan proses dasar 

merupakan suatu fondasi untuk melatih keterampilan 

proses terintegrasi yang lebih kompleks (Devi, 2010). 

Melatihkan keterampilan proses sains dalam 

pembelajaran IPA berhubungan erat dengan 

kompetensi siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Hilman, 2014: 222). 

Data dilapangan menunjukkan bahwa 

keterampilan proses sains siswa kususnya pada tingkat 

SMP tergolong rendah (Sukarno et al, 2013). 

Rendahnya keterampilan proses sains siswa 

disebabkan karena guru jarang mengajarakan dan 

melakukan penilaian secara khusus terhadap 

keterampilan proses sains siswa. (Oloruntegbe, 2010). 

Penilaian yang dilakukan oleh guru masih dominan 

menilai hasil dan kemampuan siswa melalui instrumen 

yang hanya berhubungan pada aspek kognitif (Zeidan 

& Jayosi, 2015). Mengingat pentingnya keterampilan 

proses sains dalam proses pembelajaran IPA, maka 

diperlukan instrumen tes keterampilan proses sains 

yang diharapkan dapat mengambarkan dengan baik 

tingkat keterampilan proses sains siswa. 

Instrumen tes yang dikembangkan pada 

penelitian ini berupa soal pilihan ganda ( Burns, et. al., 

1985; Dillshaw & Okey, 1980) yang disesuaikan 

dengan indikator keterampilan proses sains dengan 

konten materi kalor dan perpindahannya. Instrumen tes 

ini lebih sesuai dengan kemampuan siswa SMP dalam 

mengukur keterampilan proses dasar dan terintegrasi. 

(Feyzioglu, et al., 2012). Aspek keterampilan yang 

diukur yaitu meramalkan, mengidentifikasi variabel 

secara operasional, mengontrol variabel, merancang 

eksperimen, menafsirkan, menyimpulkan, menyusun 

hipotesis dan mengkomunikasikan. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan instrumen tes yang valid dan reliabel 

untuk mengukur keterampilan proses sains siswa pada 

materi kalor dan perpindahannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode Research and Development (R&D) dengan 

model 4-D (Thiagarajan et al, 1974). Secara garis besar 

tahapan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

tiga tahapan yaitu Define, Design, dan Develop. Pada 
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Tahapan Define mencakup analsis awal-akhir, anaisis 

siswa, analisis konsep, dan spesifikasi tujuan 

pembelajaran. Tahap Design adalah membuat 

indikator soal dan membuat soal, tahap Develop 

dilakukan validasi isi oleh ahli materi dan penilaian, 

revisi soal, uji coba, dan analisis data. 

Validasi Isi  

Validasi isi dilakukan oleh validator ahli yaitu 

dosen IPA. Hasil validasi ini digunakan untuk 

perbaikan instrumen melalui angket validasi guna 

menentukan tingkat kelayakan sebelum dilakukan 

pengujian instrumen. Persamaan untuk menghitung 

tingkat kelayakan adalah sebagai berikut.  

P =   
𝛴𝑥

𝑛
 𝑥 100 % 

Keterangan :  

P   = presentase 

𝛴x = Jumlah skor penilaian  

n   = skor tertinggi tiap aspek  

 

Hasil perhitungan instrumen dicocokkan 

berdasarkan acuan kriteria tingkat kelayakan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat kriteria kelayakan instrmen 

 

Validitas    

Uji validitas empiris bertujuan untuk menguji 

validitas butir soal berdasarkan data empiris yang 

diperoleh melalui uji coba. Validitas soal pilihan ganda 

dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

 

     rbis(i)  =  
𝑥𝑖−𝑥𝑡 

𝑆𝑡
√

𝑃𝑖

𝑞𝑖
     

keterangan : 

rbis(i) = Koefisien korelasi biseral antara skor butir 

soal nomor i dengan skor soal 

Xi = Rata-rata skor total responden yang 

menjawab benar butir soal nomor i 

Xt = Rata-rata skor total semua responden 

St  = Standar deviasi skor total semua responden 

pi = Proporsi jawaban yang benar untuk butir 

soal nomor i 

qi = Proporsi jawaban yang salah untuk butir 

soal nomor i 

Butir soal dinyatakan valid secara empiris 

jika rhit  ≥ rtabel pada taraf signifikasnsi α = 0,05. 

 

Reliablitas  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas tes diukur 

menggunakan rumus Kuder Richardson-20 sebagai 

berikut. 

 

𝑟𝑖𝑖 = (
K

𝐾−1
) (1 −

 𝛴𝑝𝑖𝑞𝑖 

𝑆𝑡2 )                             

 

 

Keterangan : 

rii = Koefisien reliabilitas tes 

K = cacah butir  

piqi = varian ukur butir 

pi = proporsi jawaban yang benar untuk butir  

   soal nomor i 

qi = proporsi jawaban yang salah untuk 

   butir soal nomor i 

St = varian skor total 

 

Hasil perhitungan reliabilitas kemudian 

dibandingkan dengan kriteria pada Tabel 2. 

Tabel 2 Kriteria Reliabilitas Butir Soal 

 

Tingkat Kesukaran  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau terlalu sukar. Apabila soal terlalu mudah 

kemungkinan semua siswa dapat menjawab dengan 

benar. Sedangkan soal yang terlalu sulit kemungkinan 

tidak ada siswa yang mampu menjawab. Dengan 

demikian, maka tidak dapat membedakan siswa 

mampu dan siswa yang kurang mampu dalam 

keterampilan proses sains. Tingkat kesukaran dapat 

diuji dengan menggunakan persamaan berikut.  

P =   
𝛴𝑥

𝑆𝑚𝑁
 

Keterangan:  

P   = Taraf kesukaran 

𝛴x = Jumlah jawaban benar 

Sm = Skor maksimum  

N   = Jumlah peserta  

 Hasil perhitungan kemudian dicocokkan dengan 

kriteria pada tabel 3 . 

Tabel 3 Kategori Tingkat Kesulitan Butir Soal 

Tingkat kesukaran Kriteria 

P < 0,3 Sukar 

0,3 < P < 0,7 Sedang 

P > 0,7 Mudah 

Daya Beda  

Uji daya beda digunakan untuk mengetahui 

kemampuan soal dalam membedakan siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang 

memiliki kemampuan rendah. Daya beda dapat diukur 

melalui rumus berikut. 

D =  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
   -  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Keterangan :  

JA = banyak kelompok atas 

JB = banyak peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta  kelompok atas yang      

    menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang  

    menjawab soal benar 

Hasil perhitungan daya beda tiap butir soal 

diklasifikasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 4. 

Skor Kriteria 

0   – 20 % Tidak layak 

21 – 40 % Kurang layak 

41 – 60 % Cukup layak 

61 – 80 % Layak 

81 – 100  % Sangat layak 

Rentang Kriteria 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,79 Tinggi 

0,40-0,59 Cukup 

0,20-0,39 Rendah 

0,00-0,20 Sangat Rendah 
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Tabel. 4 Kriteria Daya Beda Butir Soal 
Daya Beda Kriteria 

DP  ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 - 0,19 Jelek 

0,20 - 0,39 Cukup 

0,40 - 0,69 Baik 

0,70 - 1,00 Sangat baik 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan berupa instrumen tes yang 

terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang mencakup 8 

aspek keterampilan proses sains pada materi kalor 

dan perpindahannya. Kisi kisi soal dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

  

Tabel 5. kisi-kisi tes keterampilan proses sains  
Kompetensi Dasar     : 3.4 Memahami konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan 

Keterampilan proses Indikator Keterampilan Proses Nomor 

Menyimpulkan  Menjelaskan peristiwa berdasarkan pengamatan data 9, 18 

Meramalkan 
 Menyatakan hasil yang mungkin terjadi pada keadaan sebelum 

diamati 
1 

Mengkomunikasikan 

 Mengubah bentuk penyajian berupa grafik/tabel/diagram 

 Menggambarkan data empiris hasil percobaan atau 

pengamatan dengan grafik/tabel/diagram. 

8,  16, 21 

7, 17 

Mengontrol  variabel 
 Menyatakan faktor-faktor yang dapat diubah yang dapat 

mempengaruhi percobaan 
19, 22, 24 

Menafsirkan data 
 Mengolah data melalui pola grafik atau tabel dalam rangka 

mencari makna dan menarik kesimpulan 
4, 5, 6, 15 

Menyusun hipotesis 
 Menyatakan hasil yang diharapkan dalam percobaan atau 

masalah yang akan dipecahkan 
12, 13 

Mengidentifikasi variabel 

secara oprasional 

 Mengidentifikasi variabel terikat 

 Mengidentifikasi variabel bebas 

2, 11 

3, 14 

Merancang eksperimen 

 Menentukan alat, bahan, variabel dan sumber yang digunakan 

untuk eksperimen 

 Menentukan langkah untuk mengukur 

 Menetapkan langkah kerja sampai analisis data untuk 

memperoleh kesimpulan 

25 

 

10, 20 

23 

 

 Salah satu contoh soal keterampilan proses sains yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

 

12. Terdapat 3 buah termometer yang suhunya sama dan ujungnya dibungkus dengan plastik berwarna 

yaitu (temometer 1 = biru, termometer 2 = hitam, dan  termometer 3 = putih ), masing-masing 

disusun seperti gambar berikut. 

 
Jika termometer didekatkan pada jarak 10 cm dari lampu yang menyala selama 10 menit, maka suhu 

akhir yang ditunjukkan ketiga termometer adalah seperti diagram.... .  

A.     B.   C.                           D. 

                 
 

 

Soal yang telah direvisi selanjutnya dilakukan 

validasi empiris dengan diujicobakan kepada siswa 

untuk mengetahui nilai validitas, reliabitas, taraf 

kesukaran, dan daya beda. Soal  tersebut diujicobakan 

pada 64 orang siswa kelas VIII SMP Negeri 1  Malang 

sebagai sampel uji coba. Hasil uji coba soal antara lain, 

(1) seluruh soal dinyatakan valid dengan nilai rhit  ≥ rtabel 

(rtabel = 0,349), (3) soal memiliki reliabilitas sangat 

tinggi dengan nilai 0,84, (4) 2 soal termasuk kategori 

sukar, 22 soal termasuk kategori sedang, dan 3 soal 

termasuk kategori mudah, (5) daya beda 18 soal baik, 

5 soal cukup, dan 2 soal jelek. 

Penelitian yang sudah dilakukan pada saat ini 

baru sampai uji coba soal tahap pertama, belum sampai 

tahap penyempurnaan soal dan uji coba tahap kedua 

agar hasilnya lebih baik dan tidak ada kategori jelek 

pada daya beda. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

instruman tes keterampilan proses yang dikembangkan 

telah memenuhi kriteria sebagai alat ukur, baik dilihat 

dari validitas isi, validitas empiris, reliabilitas, taraf 

kesukaran dan daya pembeda. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa instrumen tes keterampilan proses 

sains materi kalor dan perpindahannya valid atau layak 

digunakan sebagai instrumen penilaian keterampilan 

proses sains siswa. 

Saran 

Saran peneliti adalah penilaian keterampilan 

proses sains siswa melalui penggunaan instrumen tes 

harus dipastikan bahwa siswa telah mengikuti proses 

pembelajaran yang melatihkan keterampilan proses 

sains dan memahamkan materi. 
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PEMBUATAN EVALUASI PEMBELAJARAN BAGI GURU DENGAN EDMODO 
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Abstrak 

 

Ketidakseimbangan antara jumlah guru dan siswa, kecurangan siswa dalam ujian, beban 

koreksi merupakan kendala yang menyebabkan evaluasi pembelajaran paper based tidak 

efektif. Berdasarkan kurikulum  2013 kemendikbud akan dilaksanakan secara serentak, 

berbasis CBT (computer based test). Kebijakan ini tentu saja membutuhkan persiapan SDM 

baik guru maupun siswa. Dengan pelatihan dan pendampingan bagi guru untuk membuat 

evaluasi pembelajaran memanfaatkan aplikasi Edmodo. Edmodo adalah aplikasi online yang 

mengkoneksikan guru dan siswa dalam lingkungan berformat sosial media, mudah 

digunakan dan tidak membutuhkan keahlian khusus dalam programming computer. Dengan 

metodologi kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan pelatihan, persiapan kelengkapan 

pelatihan, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pendampingan, hingga pembuatan 

dokumentasi akhir.  Materi meliputi pembuatan kelas hingga evaluasi online termasuk 

manajemen dengan akses sebagai siswa dan guru. Peserta merupakan guru pengampu mata 

pelajaran eksak dan non eksak, berbagai model soal dapat dibuat, mulai dari isian, pilihan 

ganda, pernyataan benar/salah, mencocokkan gambar, mengurutkan, dan sebagainya. Fitur-

fitur lain seperti import dari file excel, menyisipkan equation yang banyak digunakan oleh 

guru pengampu mata pelajaran eksak, gambar, suara, pengaturan bahasa serta mendapatkan 

umpan balik dari jawaban. Keluaran dari aplikasi ini adalah nilai, sehingga guru tidak perlu 

lagi menghabiskan waktu untuk mengoreksi berkas yang jika dikumpulkan dalam 1 semester 

jumlahnya bisa mencapai ribuan berkas. 

 

Kata kunci: evaluasi, pembelajaran, edmodo, CBT, eksak, soal 

 

 

PENDAHULUAN  

A. Analisis Situasi 

Salah satu kompetensi dasar yang mutlak 

harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru adalah 

melakukan evaluasi pembelajaran. Pada suatu sistem 

belajar mengajar, evaluasi merupakan salah satu 

komponen dan tahap penting yang harus dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas dalam proses 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi 

pembelajaran digunakan sebagai umpan balik guru 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan program 

dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga bisa 

digambarkan bahwa evaluasi adalah suatu  proses yang 

sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 

kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat 

suatu keputusan (Zainal Arifin, 2012). 

 Model evaluasi pembelajaran yang baik dapat 

mendorong siswa untuk lebih antusias dan giat belajar, 

selain juga dapat mendorong guru semakin kreatif 

dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran 

sehingga berdampak pada kemajuan dan efektifitas 

manajemen sekolah (Eko Putro Widoyoko, 2008). 

Efektifitas ini ditunjukkan dari perbandingan antara 

guru dan mahasiswa yang kurang ideal, termasuk di 

sekolah-sekolah mitra. Seperti  data  tahun  2015 yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Ketidakseimbangan antara jumlah guru dan 

siswa menyebabkan evaluasi pembelajaran tidak 

efektif dan menyita tenaga guru pada saat proses 

koreksi. Selain juga sangat rawan kecurangan pada 

siswa yang sedang melaksanakan ujian dikarenakan  

guru pengawas yang terbatas. Seiring berkembangnya 

media komunikasi, tingkat kecurangan siswa dalam 

mengikuti ujian juga semakin tinggi. Salah satunya 

dengan aplikasi whatsapp dan bbm, siswa dapat 

bertukar jawaban melalui grup yang dibentuk. 

Kecurangan yang terjadi seperti ini menjadikan guru 

sulit untuk menakar daya kemampuan setiap siswa. 

Padahal hasil dari evaluasi pembelajaran ini digunakan 

untuk menyempurnakan program dan kegiatan belajar 

mengajar (Eko Putro Widoyoko, 2009). 

Tabel 1. Ratio jumlah guru dan siswa pada  

sekolah mitra tahun 2015 

No Sekolah 
Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 
Ratio 

1. SMAN 1 Bangkalan 60 700 1 : 12 

2. SMAN 2 Bangkalan 67 1023 1 : 15 

3. SMAN 4 Bangkalan 52 732 1 : 14 

Dalam satu semester ada beberapa evaluasi 

pembelajaran yang harus disiapkan oleh seorang guru, 

ulangan harian sebanya 4-6 kali, sekali Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan 

Ujian Sekolah (khusus untuk kelas 3), termasuk try out 

yang diadakan rata-rata 2–4 kali. Beban wajib guru 

mengajar adalah 24 jam per minggu atau sekitar 12 

kelas dengan asumsi 2 jam per mata pelajaran. Jumlah 

rata-rata siswa per kelas pada sekolah mitra jumlahnya 

mencapai 35 orang. Dari uraian angka-angka tersebut 
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maka dapat dihitung berapa banyak jumlah berkas 

yang harus dikoreksi seorang guru per semester, 

sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ilustrasi perhitungan beban koreksi seorang guru per semester 

Jenis Evaluasi Pembelajaran 
Rata-rata siswa 

per kelas 

Beban Guru 

(kelas) 
Rata-rata Jumlah Pelaksanaan Jumlah berkas koreksi 

Ulangan Harian 35 12 5 35*12*5= 2100 

UTS 35 12 1 35*12*1 = 420 

UAS 35 12 1 35*12*1 = 420 

Ujian Akhir (khusus kelas 3) 35 2 1 35*2*1 = 70 

Try Out (khusus kelas 3) 35 2 3 35*2*3 = 210 

Total rata-rata berkas koreksi seorang guru dalam 1 semester 3220 

 

Berdasarkan kurikulum  2013 maka 

kemendikbud juga mulai mengubah pola ujian 

nasional. Ujian nasional yang akan dilaksanakan 

secara serentak, berbasis CBT (computer based test). 

Program yang baik ini jika tidak bertahap maka 

hasilnya tidak akan sama seperti yang diharapkan. 

Siswa tidak bisa serta merta beralih dari model evaluasi 

pembelajaran paper based (ujian tulis) ke CBT. 

Setidaknya siswa dan guru butuh minimal satu tahun 

untuk  beradaptasi dan berlatih ujian secara on-line 

sebagai model evaluasi pembelajaran CBT. 

Pelaksanaan ujian nasional CBT memberikan beberapa 

keuntungan, yaitu dapat menghemat pengeluaran,  

model ujian on-line tidak membutuhkan banyak 

pengawas, hasil ujian nasional memiliki kapasitas 

computerized marking, sehingga bila dibutuhkan bisa 

langsung diketahui. Selain itu tidak lagi menggunakan 

alat pemindai (scanner), objektivitas nilai dapat 

dijamin karena tidak adanya campur tangan manusia, 

data nilai tersimpan dengan aman dan dapat diakses 

secara terbuka. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Perbandingan jumlah siswa dan guru tidak 

seimbang sehingga proses pengawasan sering 

kali tidak efektif, menyebabkan besarnya peluang 

kecurangan siswa dalam pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran. 

2. Ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan guru 

juga berdampak pada besarnya beban koreksi 

yang menyita waktu dan menyebabkan stressing 

guru pada saat seusai pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran. 

3. Upaya persiapan penerapan kurikulum 2013 yang 

lebih mengarahkan proses belajar mengajar 

(termasuk evaluasi pembelajaran) dilaksanakan 

secara CBT. 

4. Membuat sistem evaluasi pembelajaran yang 

memiliki tingkat keamanan soal yang tidak 

mudah bocor. 

5. Kebutuhan menciptakan sistem evaluasi 

pembelajaran yang obyektif dalam proses 

penilaian. 

6. Upaya penghematan biaya evaluasi pembelajaran 

dari segi pembelanjaan kertas, pencetakan soal 

dan  pengawasan. 

7. Kurang maksimalnya penggunaan fasilitas 

komputer yang ada untuk membantu proses 

pembuatan evaluasi pembelajaran berbasis 

komputer secara on-line. 

 

C. Solusi Yang Ditawarkan 
Berdasarkan permasalahan mitra yang ada, 

salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan 

pembekalan keterampilan pembuatan evaluasi 

pembelajaran secara on-line kepada para guru 

pengampu mata pelajaran eksak maupun non eksak 

dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pelatihan 

ini akan diberikan kepada guru oleh pemateri yang 

kompeten di bidang pembuatan bahan ajar berbasis 

multimedia. Materi yang akan disampaikan tidak 

hanya mengenai teori saja, tapi juga langsung praktek 

dalam pembuatan evaluasi pembelajaran  

menggunakan aplikasi Edmodo. Fitur yang disediakan, 

antara lain (Bambang Adriyanto, 2012) : 

1. Pembuatan soal ujian dengan berbagai jenis: 

 Pilihan ganda (multiple choice) 

 Isian (fill in the blank) 

 Menjodohkan (matching) 

 Benar/salah (true/false) 

 Isian singkat (short answer) 

 Mengurutkan (sequence) 

2. Mengimport Quiz dari file secara langsung. 

3. Pembuatan soal yang mengintegrasikan 

pertanyaan dengan gambar, audio, narasi dan 

video flash. 

4. Dapat menyisipkan  simbol matematika 

(equation). 

5. Fasilitas keamanan dengan user 

account/password 

6. Memiliki batas waktu untuk menghindari 

kecurangan. 

7. Menghasilkan penilaian  secara langsung. 

8. Dapat menentukan bobot nilai suatu soal. 

9. Pengacakan pertanyaan dan jawaban. 

10. Fasilitas hyperlink  yaitu mengirim hasil/nilai tes 

ke email atau LMS.  

11. Pengaturan huruf, respon jawaban (umpan 

balik), pelabelan, template, theme, dll, 

12. Dan fitur-fitur lainnya. 

Selesai pelatihan, para guru akan menjalani 

proses pendampingan untuk menyelesaikan 

pembuatan evaluasi pembelajaran sesuai mata 

pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Selama 

periode ini, ketika guru menemui kesulitan dalam 

http://ginigitu.com/tag/batas-waktu
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pembuatan evaluasi pembelajarannya, dapat langsung 

berkonsultasi kepada pendamping. Akhir dari 

pelaksanaan program ini, diharapkan  para guru telah 

menguasai betul keterampilan membuat evaluasi 

pembelajaran secara mandiri hingga menghasilkan 

keluaran berupa nilai ujian siswa. Penilaian dihasilkan 

secara langsung melalui sistem yang diproses oleh 

komputer dan tidak memerlukan lagi koreksi secara 

manual yang memakan waktu dan menimbulkan 

stressing. Bahkan tugas-tugas siswa juga dapat 

langsung dimanajemen melalui aplikasi Edmodo ini, 

baik pengumpulan file maupun batas waktu 

pengumpulan. 

 

D. Luaran  

1. Up-dating ipteks di lingkungan sekolah 

utamanya bagi para guru dan siswa peserta ujian. 

2. Mengurangi kecurangan maupun kemudahan 

koreksi dan pembuatan soal evaluasi 

pembelajaran. 

3. Meningkatkan kegiatan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di sekolah. 

4. Peningkatkan kemampuan SDM guru dalam hal 

pembuatan evaluasi pembelajaran mata pelajaran 

berbasis komputer dengan bantuan Edmodo. 

5. Memfasilitasi pengembangan invensi dan inovasi 

kegiatan belajar mengajar  SMU yang berbasis 

teknologi. 

6. Mempersiapkan SDM (guru dan siswa) 

menghadapi  Ujian Nasional berbasis CBT 

(Computer Based Test) sesuai kurikulum 2013. 

7. Mengurangi penggunaan kertas sehingga 

mengurangi kerusakan lingkungan. 

8. Tujuan jangka panjang dapat membantu 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

 

METODE PENELITIAN 

Program ini dilaksanakan dan diselesaikan 

dalam waktu sepuluh bulan, yang meliputi beberapa 

tahapan : 

A. Persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan 

Merencanakan pelaksanaan kegiatan yang 

meliputi sosialisasi seperti dokumentasi pada Gambar 

1, pelatihan ditunjukkan pada Gambar 2 dan 

pendampingan pada Gambar 3. 

a. Pembuatan undangan sosialisasi untuk 

membahas pelaksanaan jadwal kegiatan pelatihan 

dan pendampingan. 

b. Penyebaran undangan yang ditujukan kepada tiga 

sekolah mitra (tingkat SMA) di Kabupaten 

Bangkalan. 

c. Kegiatan pendaftaran bagi peserta, 4 orang per 

sekolah dari berbagai guru mata pelajaran yang 

berbeda-beda. 

d. Setiap peserta mempersiapkan beberapa contoh 

soal dengan berbagai jenis (isian, pilihan ganda, 

mencocokkan/memasangkan, soal bergambar, 

dan lain-lain) untuk di upload pada saat pelatihan.  

B. Persiapan kelengkapan kegiatan 

a. Menyewa ruang Laboratorium CAI yang dimiliki 

oleh Program Studi Informatika Universitas 

Trunojoyo Madura sebagai tempat pelaksanaan 

pelatihan beserta peralatan komputer sebagai 

peralatan utama dalam pelatihan tersebut. 

b. Mempersiapkan jaringan internet yang digunakan 

dalam pelatihan. 

a. Mempersiapkan media presentasi yaitu LCD dan 

slide presentasi yang dibuat oleh pemateri.  

a. Pembuatan modul sebagai tutorial yang berisi 

materi-materi yang akan diberikan dalam 

pelatihan, baik teori maupun latihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sosialisasi sebelum pelaksanaan  

   pelatihan dan pendampingan 

 

Tabel 3. Peserta Pelatihan Edmodo 

No 
Instansi 

Sekolah 
Nama Jabatan 

1 

SMAN 1 

Bangkalan 

 

Anny Hartiningsih, S.E, 

Ak. 
Guru TIK 

2 
Muhammad Yusuf  H., 

S.Pd., M.M 
Guru TIK 

3 Ghazali Ra’is, S.Pd. 
Guru 

Penjaskes 

4 Mohammad Hosen, M.Pd. Guru PPKn 

5 

SMAN 2 

Bangkalan 

Ibnu Harijanto, S.Pd., 

M.Si. 
Guru Biologi 

6 Lilik Murniati, S.Pd. 
Guru Bahasa 

Inggris 

7 Tri Linawati, S.Pd. 
Guru Bahasa 

Inggris 

8 Suudi, M.Pd. Guru Fisika 

9 

SMAN 4 

Bangkalan 

Moh. Fauzi, S.Pd. Guru Kimia 

10 Drs. Rachmad Supriadi 
Guru 

Sosiologi 

11 Firqah Inayah, S.Pd. 
Guru Bahasa 

Indonesia 

12 Indi Shofi Fikria, S.Pd. 
Guru Bahasa 

Inggris 

 

 

 

C. Pelaksanaan Pelatihan 

Pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang 

disepakati pada saat sosialisasi dengan 
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memperhatikan waktu kosong para peserta guru 

dengan materi seperti ditunjukkan pada Tabel 4. 

Setelah diadakan pendataan ulang, ternyata peserta 

yang hadir tidak ada perubahan dari daftar saat 

sosialisasi, seluruhnya memenuhi undangan 

pelatihan. Nama-nama peserta pelatihan seperti 

tertera pada Tabel 3. Guru yang telah mengikuti 

pelatihan ini, nantinya akan mempraktekkan 

langsung hasil pelatihan yang mereka dapatkan di 

sekolah masing-masing dengan mengaplikasikan 

pada soal-soal yang telah diminta untuk disiapkan 

oleh peserta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2. Pelaksanaan pelatihan Edmodo 

 

Tabel 4. Materi Pelatihan Edmodo 
Akses Edmodo dengan peran sebagai “Guru/Teacher” 

No Materi 

1 Buat Class baru 

2 Invite member 

3 

Posting : 

- Posting teks 

- Posting gambar 

4 

Upload materi : 

- Materi bentuk teks 

- Materi bentuk file 

5 Membuat poll 

6 Memberikan assigment/tugas 

7 

Memberikan quiz : 

- Membuat soal quiz 

- Memberikan jawaban benar untuk tiap soal 

- Mengatur jadwal munculnya dan berakhirnya quiz 

- Memberikan penilaian 

- Export nilai ke excel 

8 

Memberikan komentar : 

- Komentar dalam bentuk teks 

- Komentar dalam bentuk gambar 

9 Membuat grade book 

10 Menghapus komentar 

11 Mengedit profile 

Akses Edmodo sebagai “Siswa/Student”. 

No Materi 

1 Join Group 

2 Mengerjakan atau meng-upload tugas 

3 Mengerjakan quiz 

4 

Memberikan komentar : 

- Komentar dalam bentuk teks 

- Komentar dalam bentuk gambar 

 

D. Pendampingan 

Pendampingan merupakan program lanjutan 

dari kegiatan ini setelah pelaksanaan pelatihan 

selesai. Pendampingan dilaksanakan disekolah 

masing-masing peserta pelatihan. Setiap peserta 

mendapatkan pendampingan langsung dari pemateri 

maksimal sebanyak 4 kali pertemuan. Pendampingan 

meliputi manajemen kelas, pembuatan tugas, 

pembuatan dan penilaian quis, dan pelaksanaan ujian 

dikelas dengan menggunakan aplikasi Edmodo. 

Peserta dapat berkonsultasi mengenai kesulitan-

kesulitan yang ditemui pada saat melaksanakan tugas 

mandiri yang diberikan, misalkan penggunaan 

equation, menambahkan soal dalam format gambar, 

menentukan durasi quis dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan ujian  

     dengan Edmodo di Sekolah peserta 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kegiatan evaluasi tahap pertama dilakukan 

sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan ini. Evaluasi pertama dikatakan sukses 

dan berhasil jika peserta yang mendaftar 

minimal 9 orang maksimal 12 orang. Dalam 

pelaksanaannya jumlah peserta keseluruhan 

adalah 12 orang seperti tertera pada Tabel 1, 

baik guru pengampu eksak maupun non eksak. 

2. Evaluasi tahap kedua dilakukan dengan 

menakar tingkat keberhasilan kegiatan yang 

ditentukan oleh tersedianya seminar kit beserta 

modul yang telah dibuat oleh panitia dan 

pemateri tersedia minimal 1 hari sebelum 

pelaksanaan dimulai.  

3. Kegiatan evaluasi tahap ketiga dilakukan 

setelah pelaksanaan pelatihan, yaitu peserta 

memahami, mampu mengikuti arahan pemateri 

dan  dapat mengerjakan berdasarkan contoh soal 

yang sudah disiapkan oleh pemateri sebagai 

bahan latihan peserta. Guru yang telah 

mengikuti pelatihan ini, nantinya akan 

mempraktekkan langsung hasil pelatihan yang 

mereka dapatkan di sekolah masing-masing 

dengan mengaplikasikan pada soal-soal yang 

telah diminta untuk disiapkan oleh peserta. 
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Tabel 5 menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan 

pelatihan dengan pilihan penilaian peserta SP = 

Sangat Puas; P = Puas; C = Cukup; K = Kurang; 

SK = Sangat Kurang; TL = Tidak Layak. 

4. Pendampingan dilakukan sebanyak 4 kali 

pertemuan dan proses evaluasi keberhasilan 

(evaluasi keempat) yang dilaporkan berupa 

form pendampingan untuk mengetahui 

peningkatan produktivitas kemampuan guru 

dalam hal pembuatan evaluasi pembelajaran 

secara on-line. 

 

Tabel 5. Rekap evaluasi pelaksanaan pelatihan 

No 
Tingkat kepuasan 

peserta dalam hal 
SP P C K SK TL 

1 Tempat pelatihan 8 4     

2 
Sarana dan 

prasarana 
9 3     

3 Ketepatan waktu 3 6 3    

4 
Penjelasan 

pemateri 
7 4 1    

5 Konsumsi 6 6     

6 Alokasi waktu 3 7 2    

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari program 

Pembuatan Evaluasi Pembelajaran Bagi Guru SMA 

dengan Edmodo di Kabupaten Bangkalan ini adalah : 

1. Peserta pelatihan yang berasal dari 12 guru 

pengampu berbagai mata pelajaran dari 3 SMAN 

mitra di Kabupaten Bangkalan dapat mengikuti 

pelatihan dan pendampingan secara penuh.  

2. Peserta pelatihan telah memiliki akun pribadi 

Edmodo terus digunakan tidak hanya dalam 

proses evaluasi pembelajaran tetapi juga dalam 

manajemen kelas selain untuk kemudahan 

komunikasi juga untuk mengatur aktifitas kelas, 

di mana setiap guru tidak hanya memegang 1 

kelas tetapi ada beberapa kelas. 

3. Masing-masing peserta mampu menyelesaikan 

luaran utama berupa nilai untuk menghilangkan 

beban koreksi telah mampu generate, baik dalam 

bentuk excel maupun dari Edmodo.   

4. Peserta pelatihan dari SMAN 4 Bangkalan telah 

melakukan transfer keilmuan melalui pengadaan 

pelatihan yang sama dengan peserta seluruh guru 

dari SMAN di mana peserta berasal dengan 

pemateri dari guru peserta program “Pembuatan 

Evaluasi Pembelajaran Bagi Guru SMA dengan 

Edmodo”. 

5. Edmodo dapat dimanfaatkan oleh guru pengampu 

baik mata pelajaran eksak maupun non eksak 

karena tersedia beragam pilihan jenis soal. 

6. Kendala terbesar dari program ini adalah jumlah 

komputer sekolah yang masih kurang dan 

kecepatan internet. 

Saran  

Adapun saran untuk kegiatan ini adalah : 

1. Akan lebih maksimal jika akun yang telah dibuat 

pada aplikasi Edmodo terus diaktifkan dan di-

update untuk semester-semester berikutnya, 

sehingga guru akan memiliki history dari setiap 

aktifitas kelas yang dikelola guru peserta 

pelatihan.  

2. Transfer keilmuan seperti yang dilakukan oleh 

SMAN peserta program “Pembuatan Evaluasi 

Pembelajaran Bagi Guru SMA dengan Edmodo” 

sangat berguna jika diikuti seluruh sekolah di 

Bangkalan. Sehingga semakin cepat proses 

sosialisasi penggunaan Edmodo bagi guru-guru di 

Bangkalan. 

3. Untuk menunjang dan memaksimalkan kegiatan 

ini, perlu kiranya sekolah memperhatikan 

kecepatan koneksi internet pada masing-masing 

sekolah. 
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Abstrak 

 

Konsep IPA itu sulit dipahami di SMP. Kemampuan representasi membantu siswa dalam 

memahami konsep IPA. Representasi merupakan sesuatu yang mewakili, menggambarkan 

atau menyimbulkan obyek, konsep atau proses. Penelitian ini untuk mendeskripsikan  

kemampuan representasi siswa pada materi kalor yang terdiri atas tiga jenis representasi, yaitu 

verbal, gambar dan matematika. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 

24 orang pada tahun pelajaran 2016/2017. Data yang dikumpulkan berupa hasil tes 

kemampuan representasi. Instrumen yang digunakan adalah tes tertulis yang disusun 

berjumlah 6 butir soal uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata 

kemampuan representasi verbal sebesar 37,50%, kemampuan representasi gambar 37,50%, 

dan  kemampuan matematika sebesar 8,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

representasi siswa tergolong rendah sehingga perlu dilakukan penelitian untuk meningkatkan 

kemampuan representasi siswa pada materi kalor. Peningkatan kemampuan representasi siswa 

dapat dilakukan melalui model pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melaksanakan proses inkuiri dan mengintegrasikan beberapa kemampuan dalam suatu 

pengalaman yang mengarah pada kemampuan representasi. 

 

Kata kunci : kemampuan representasi, kalor 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA dapat diartikan sebagai 

proses belajar mengajar yang mempelajari kejadian 

alam. Pada pembelajaran IPA, kemampuan 

pemahaman konsep merupakan syarat mutlak dalam 

mencapai keberhasilan belajar IPA. IPA bukanlah 

pelajaran hafalan tetapi lebih pada pemahaman dan 

aplikasi konsep, sehingga belajar menjadi lebih 

bermakna. IPA dapat dipelajari secara efektif jika 

siswa mampu memahami penggunaan representasi 

dalam menjelaskan suatu konsep IPA dan mampu 

menerjemahkan representasi-representasi suatu 

konsep dari satu bentuk ke bentuk lain. Siswa yang 

memiliki kemampuan dalam menggunakan 

representasi akan sangat menguntungkan baginya 

dalam memahami konsep dan memecahkan masalah. 

Representasi merupakan sesuatu yang 

mewakili, menggambarkan atau menyimbulkan 

obyek, konsep atau proses. Representasi merupakan 

cara mengekspresikan sesuatu menjadi bagian dari 

konsep atau masalah (Kohl & Finkelstein,2005). 

Siswa perlu diperkenalkan dan diharapkan meng-

gunakan multipel representasi untuk mengembang-

kan pemahaman. Kemampuan representasi siswa dan 

perbaikan yang mereka lakukan dapat menjadi alat 

eksplorasi pada pemikiran awal, membantu 

membangun pemahaman, dan merekam pemikiran 

dan penalaran (Carolan, et.al, 2008).  

 Kemampuan representasi siswa meliputi 

jenis dan kualitas representasi yang digunakan oleh 

siswa. Jenis representasi meliputi verbal, matematika, 

dan gambar. Representasi verbal merupakan jawaban 

siswa berbentuk teks yang menggunakan kalimat 

untuk mengekspresikan ide atau konsep secara 

lengkap. Representasi matematika merupakan 

jawaban siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

terdapat simbol atau persamaan-persamaan 

matematika yang berhubungan dengan konsep dan 

terdapat langkah-langkah penyelesaian. Representasi 

gambar merupakan jawaban siswa terdapat bentuk 

gambar yang menyajikan informasi-informasi yang 

berhubungan dengan konsep atau modifikasi grafik 

(Sutopo, 2013). Kualitas representasi pada tiap 

kemampuan representasipun tidak sama setiap siswa. 

Etkina (2006) membagi kualitas pada tiap 

kemampuan representasi menjadi 4 kategori, yaitu: 

(1) missing (tidak ada), (2) inadequate (belum 

mampu), (3) need some improvement (memerlukan 

pengembangan), (4) adequate (mampu). 

  Pada kenyataannya, kemampuan 

representasi siswa masih perlu ditingkatkan. Hasil 

penelitian Agustia (2015)  menunjukkan bahwa 

kemampuan representasi siswa  beragam dalam setiap 

aspek. Penelitian Puspaningrum, et.al (2015) 

menunjukkan bahwa kemampuan representasi siswa 

belum tercapai secara keseluruhan, siswa kesulitan 

dalam menyelesaikan persoalan kuantitatif dan 

menjelaskan konsep IPA ke dalam bentuk gambar 

maupun grafik. 

mailto:ida2lestari@gmail.com
mailto:liayuliati68@gmail.com
mailto:hadi.suwono.fmipa@um.ac.id
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  Hasil belajar IPA siswa dapat dilihat tidak 

hanya melalui kemampuan siswa dalam 

merepresentasikan konsep IPA secara verbal dan 

metematika saja. Namun juga dapat dilihat melalui 

kemampuan siswa dalam merepresentasikan konsep 

IPA dalam bentuk gambar dan grafik. Siswa yang 

dapat merepresentasikan konsep IPA secara verbal 

belum tentu dapat merepresentasikan secara 

matematika, gambar maupun grafik. Hasil belajar 

IPA siswa yang rendah bukan berarti kemampuan 

representasi siswa rendah, tetapi bisa jadi hasil belajar 

IPA siswa rendah karena salah satu representasi IPA 

siswa yang rendah. 

  Kemampuan representasi siswa yang 

tergolong kurang ini disebabkan oleh siswa yang 

cenderung menghafal konsep daripada memahami 

konsep-konsep dalam IPA. Keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran kurang karena guru jarang 

menggunakan model pembelajaran yang disertai 

metode demonstrasi dan eksperimen, sehingga siswa 

mengalami kendala dalam merepresentasikan konsep 

IPA yang abstrak. Materi Kalor merupakan salah satu 

materi dalam IPA yang abstrak sehingga memerlukan 

representasi dalam memahaminya. Materi kalor me-

merlukan kemampuan representasi verbal, matema-

tika dan gambar untuk memahaminya. Dengan demi-

kian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

kemampuan representasi siswa pada materi kalor.  

  Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan representasi siswa 

pada materi kalor.  Hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai informasi dan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kemampuan representasi siswa pada materi kalor. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

secara cermat dan sistematis mengenai fakta dan sifat 

populasi tertentu. Jenis penelitian digunakan untuk 

menggambarkan perbandingan antara kemampuan 

representasi siswa yang termasuk kategori missing, 

inadequate, need some improvement, dan adequate. 

Kemampuan representasi diukur dengan tes tertulis 

yang terdiri dari 6 soal essay. Soal terdiri dari 2 soal 

untuk mengukur kemampuan representasi verbal, 2 

soal untuk mengukur kemampuan representasi 

matematika dan 2 soal untuk mengukur kemampuan 

representasi gambar. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Ngantru Tulungagung  yang 

berjumlah 24 orang pada tahun pelajaran 2016/2017. 

Siswa ini telah mendapatkan materi kalor pada saat 

kelas VII semester 1 pada tahun ajaran 2015/2016.  

  Data kemampuan representasi diambil dari 

tes kemampuan representasi dan pedoman 

pengkategorian siswa yang diadopsi dari Etkina dkk 

(2006). Kategori kualitas dari representasi verbal, 

representasi matematika dan representasi gambar 

pada Tabel 1
 

Tabel 1 kategori kualitas representasi verbal 

Scientific 

ability 

Missing 

(0) 

Inadequate 

(1) 

Need some improvement 

(2) 

Adequate 

(3) 

Verbal 

Tidak ada 

representasi 

yang dibangun 

Representasi verbal jelas, 

tetapi tidak ada konsep 

fisika; menerapkan konsep 

yang salah 

Representasi verbal jelas dan 

logis ada konsep fisika tetapi 

tidak lengkap 

Representasi verbal jelas, logis, 

konsep fisika lengkap dan benar 

Matematika 

Tidak ada 

representasi 

yang dibangun 

Representasi matematis tidak 

memiliki bagian aljabar, 

menerapkan konsep yang 

salah, tanda tidak benar, atau 

perkembangan tidak jelas 

Tidak ada kesalahan dalam 

penalaran, tetapi tidak 

sepenuhnya menyelesaikan 

langkah-langkah untuk 

memecahkan masalah atau 

membutuhkan upaya untuk 

memahami perkembangan 

tersebut 

Representasi tidak terdapat 

kesalahan dan mudah untuk 

melihat perkembangan dari 

langkah pertama ke langkah 

terakhir. Jawaban akhir dan 

satuan benar 

Gambar 

Tidak ada 

representasi 

yang dibangun 

Gambar digambarkan, tetapi 

tidak lengkap tanpa besaran 

fisis berlabel, atau informasi 

penting hilang, atau memuat 

informasi yang salah 

Gambar tidak memiliki 

informasi yang salah, tetapi 

tidak ada atau sangat sedikit 

label yang diberikan. 

Mayoritas item kunci 

diberikan 

Gambar brisi semua item kunci 

dengan mayoritas label disajikan. 

Besaran fisis tepat. 

Sumber Etkina dkk, 2006 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan Representasi Verbal 

Hasil tes tertulis mengenai kemampuan 

representasi siswa selama penelitian dikelompokkan 

menurut kategori kemampuan representasi verbal, 

representasi gambar dan representasi matematika. 

Kemampuan representasi verbal terdapat pada soal 

nomor 2 dan nomor 4. Kemampuan representasi 

verbal siswa dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Kemampuan representasi verbal    

     siswa 

missing

17%

inadequate

58%

need some 

improvement

21%

adequate

4%
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Kemampuan representasi verbal adalah 

kemampuan siswa dalam menjelaskan wujud zat dan 

perpindahan kalor. Kemampuan siswa dalam 

menjelaskan wujud zat dan perpindahan kalor masih 

banyak yang belum menggunakan konsep kalor 

dengan baik. Kemampuan representasi verbal siswa 

pada kategori missing sebesar 17%, inadequate 

sebesar 58%, need some improvement sebesar 21 % 

dan adequate sebesar 4%. 

 

Kemampuan Representasi Matematika 

Kemampuan representasi matematika 

terdapat pada soal nomor 3 dan nomor 6. 

Kemampuan representasi matematika siswa dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

Gambar 2 kemampuan representasi matematika  

    siswa 

 

Kemampuan representasi matematika adalah 

kemampuan siswa dalam menghitung kalor yang 

diperlukan zat untuk mendidihkan air dan menguap. 

Kemampuan representasi matematika siswa berada 

pada kategori missing sebesar 27%, inadequate 

sebesar 38%, need some improvement sebesar 31%, 

dan adequate sebesar  4%. 

 

Kemampuan Representasi Gambar 

Gambar 3 menunjukkan kemampuan 

representasi gambar siswa. Kemampuan representasi 

gambar siswa terdapat pada soal nomor 1 dan 5. 

 
Gambar 3 Kemampuan representasi gambar  

    siswa  

 

Kemampuan representasi gambar adalah 

kemampuan siswa dalam membuat grafik suhu kalor 

dan menggambarkan arus perpindahan kalor. 

Kemampuan representasi gambar siswa pada 

kategori missing 79%, inadequate sebesar 17%, need 

some improvement sebesar 4%, dan adequate 

sebesar 0%.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan representasi verbal, matematika dan 

gambar masih rendah. Kemampuan representasi 

verbal dan gambar memiliki persentase sama yaitu 

37,5% dan kemampuan representasi matematika 

8,33%.  Sehingga perlu dilakukan upaya 

meningkatkan kemampuan representasi siswa dalam 

kemampuan representasi verbal, matematika dan 

gambar. 

Berdasarkan hasil analisis data, dari ketiga 

jenis kemampuan representasi siswa tersebut 

menunjukkan persentase kategori missing paling 

tinggi adalah kemampuan  matematika siswa. Siswa 

mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi 

besaran fisika yang ada, menuliskan persamaan 

matematika yang benar dan kesulitan dalam 

penyelesaian langkah demi langkah dari persamaan 

matematika. Proses pembelajaran IPA perlu 

melatihkan dan mengetahui perkembangan 

kemampuan representasi siswa. IPA merupakan 

materi yang memerlukan kemampuan representasi 

dalam memahami dan menerapkan konsepnya. 

Kemampuan representasi verbal, gambar dan 

matematika dapat menunjang pemahaman konsep 

IPA.  

Penelitian ini dilakukan pada satu kelas di 

satu sekolah saja sehingga hasil penelitian ini hanya 

berlaku bagi sekolah tersebut. Instrumen yang 

digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, 

namun masih dapat digunakan untuk menganalisis 

kemampuan representasi siswa. Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

meningkatkan kemampuan representasi siswa pada 

materi kalor. Peningkatan kemampuan representasi 

siswa dapat dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat 

membangun pengetahuannya sendiri dengan peran 

aktifnya dalam proses pembelajaran.  

Siswa perlu diperkenalkan dan diharapkan 

dapat menggunakan berbagai representasi untuk  

mengembangkan pemahaman. Kemampuan 

representasi siswa dan perbaikan yang siswa lakukan 

dapat menjadi alat bantu dalam eksplorasi pada 

pemikiran awal, membantu pemahaman, dan 

merekam pemahaman baru dan penalaran tergantung 

tujuan dari representasi (Carolan, Prain, & Waldrip, 

2008). Multipel representasi sangat penting dalam 

pembelajaran dan pemahaman konsep Fisika 

(Nieminen, Savinainen & Virri, 2012).  

  Upaya yang dapat meningkatkan 

kemampuan representasi siswa adalah dengan 

penggunaan model pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak sekedar transfer 

pengetahuan dari pendidik ke siswa tetapi proses 

pemerolehan konsep yang berorientasi pada 

keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. Proses 

missing

27%

inadequate

38%

need some 

improvement

31%

adequate

4%

missing

79%

inadequate

17%

need some 

improvement

4%

adequate

0%
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pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna bagi 

siswa (Shoimin, 2014:61).  

  Pada tahap akhir proses pembelajaran, yaitu 

pada kegiatan penutup dapat dilakukan refleksi. 

Kegiatan refleksi dapat  memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menilai cara belajarnya, 

mengevaluasi kemajuan belajar dan proses 

pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan secara 

tertulis pada akhir pembelajaran atau secara lisan 

berupa pertanyaan selama pembelajaran 

berlangsung (Yuliati, 2008:50). Pengembangan 

kemampuan representasi siswa dapat diketahui 

perkembangannya dengan melihat penilaian refleksi 

diri dari siswa dan dari gurunya (reflective self 

assessment). Penilaian refleksi diri ini dapat 

membantu siswa meningkatkan kemampuan 

representasinya dalam tiap pertemuan. Refleksi 

membantu siswa memotivasi diri sendiri oleh 

penilaian yang dilakukannya sendiri karena 

penilaian tersebut memberikan siswa suatu perasaan 

pengendalian diri terhadap kinerja siswa dan suatu 

rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran siswa  

sendiri (Hosnan, 2014:413). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan dan analisis pengolahan data dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan representasi siswa 

yang meliputi kemampuan representasi verbal, 

gambar dan matematika perlu dikembangkan. 

Penggunaan representasi dalam materi kalor sangat 

menunjang pemahaman konsep kalor pada siswa. 

Kemampuan representasi siswa perlu dikembangkan 

agar siswa dapat memahami konsep dengan baik. 

Guru dapat menggunakan model pembelajaran 

berbasis konstruktivis dan berbasis inkuiri untuk 

mengembangkan kemampuan representasi siswa.  

Saran 

 Bagi peneliti lain diharapkan dapat 

menggunakan sampel yang lebih banyak dan 

instrumen yang valid dan reliabel untuk mengukur 

kemampuan representasi siswa.  
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Abstrak 

 

Kemampuan penalaran ilmiah merupakan kemampuan menghubungkan konsep yang 

dimiliki dengan fakta yang ditemui untuk menyelesaikan permasalahan. Hasil studi TIMMS 

dan PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan penalaran siswa Indonesia tergolong 

rendah. Penalaran formal diklasifikasi menjadi lima jenis dari tingkatan terendah sampai 

tingkatan tertinggi, yaitu: (a)penalaran konservasi, (b)penalaran proporsional, (c)kontrol 

variabel, (d)penalaran Probabilistas, (e)penalaran kombinasi, (f)penalaran korelasional, dan 

(g)penalaran hypothetical deductif. Subjek penelitian meliputi 64 siswa kelas VII di SMP N 

1 Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Instrumen untuk mengukur kemampuan penalaran 

diadaptasi dari  Classroom Test Of Scientific Reasoning Multiple Choice Version dari Lawson 

(2000) dengan jumlah soal 24 butir soal pilihan ganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kemampuan penalaran ilmiah siswa tergolong pada tingkat transitional dengan skor rerata 

6,59. Persentase penalaran konservasi 89,06%, penalaran proporsional 76,56%, penalaran 

kontrol variabel 45,31%, penalaran kombinasi 57,03%, penalaran probabilitas 49,22%, 

penalaran korelasional 28,13%, dan penalaran hypothetical deductif 21,09%. Berdasarkan 

hasil penelitian ini maka guru perlu menerapkan pembelajaran yang mengkondisikan siswa 

untuk melakukan penyelidikan sehingga siswa akan terlatih kemampuan penalarannya. 

 

Kata Kunci :kemampuan penalaran ilmiah (scientific reasoning skill) 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu dasar pengembangan 

kurikulum 2013 adalah tantangan eksternal, yang 

antara lain berkaitan dengan tantangan kehidupan 

dan kompetensi yang diperlukan pada masa depan. 

Tantangan masa depan ini antara lain meliputi arus 

globalisasi,  perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, lingkungan hidup, moral, perkonomian, 

komunikasi, dll. Tantangan ini membutuhkan 

kompetensi yang relevan diantaranya yakni 

kemampuan berkomunikasi, kemampuan penalaran, 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan 

menyelesaikan masalah dan kemampuan 

menggunakan teknologi. 

Materi IPA mempelajari tentang objek 

dan fenomena alam yang  dikembangkan 

berdasarkan pengalaman langsung dan pengamatan 

(induktif)  dan pada perkembangannya IPA 

diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori 

(deduktif). Pada perkembangannya  IPA mengkaji 

konsep IPA, proses, nilai, sikap ilmiah, aplikasi dan 

kreativitas (Mulyana, 2005: 7; BSNP, 2006: 149).  

Materi IPA juga berkaitan erat dengan kemampuan 

penalaran. Hal ini disebabkan karena mempelajari 

objek dan fenomena alam dapat dipahami melalui 

proses penalaran 

Proses belajar IPA dimaksudkan untuk 

membangun pengetahuan melalui penyelidikan, 

mengajukan pertanyaan, menggunakan 

pengetahuannya untuk pemecahan masalah serta 

memprediksi atau menjelaskan fenomena. Agar 

siswa mampu memprediksi atau menjelaskan 

fenomena maka diperlukan kemampuan penalaran. 

Kemampuan penalaran merupakan kemampuan 

untuk memproses dan memperoleh kesimpulan 

berdasarkan pengalaman langsung (Lawson, 2004) 

Siswa yang memiliki kemampuan penalaran tinggi 

akan lebih mudah menyelesaikan masalah dari pada 

siswa yang memiliki kemampuan penalaran rendah 

(Khan & Ullah, 2010)  

Kemampuan penalaran merupakan 

kemampuan menghubungkan fakta atau data untuk 

menghasilkan kesimpulan. Kemampuan penalaran 

terdiri dari 2 yakni penalaran deduktif dan penalaran 

induktif yang merupakan bagian dari kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Aktifitas penalaran meliputi 

membandingkan, mengklasifikasikan, membuat 

induksi, membuat deduksi, menganalisis kesalahan, 

membangun dukungan, abstraksi dan menganalisis 

perspektif (Marzano, R. J., Debra, P., & Jay, M., 

2004). 

Kemampuan yang diujikan  pada TIMSS 

dan PISA dapat menggambarkan kemampuan 

berpikir siswa. Aspek pemahaman dan penerapan 

termasuk dalam kemampuan berpikir dasar. Sedang-

kan aspek penalaran termasuk dalam kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. (Cefai, et all, 2014) . 

Berdasarkan hasil TIMSS dan PISA, kemampuan 

berpikir tingkat tinggi termasuk juga kemampuan 

penalaran, kemampuan berpikir kritis dan pemecah-

an masalah siswa Indonesia tergolong rendah.  
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Siswa kurang dilatih dalam penalaran, 

proses pembelajaran dan evaluasinya juga belum 

banyak melibatkan kegiatan penalaran siswa. Hal ini 

terbukti berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

kepada guru IPA menyatakan bahwa pembelajaran 

IPA lebih berpusat pada guru. Salah satunya 

disebabkan oleh target kurikulum 2006 yang terlalu 

banyak sedangkan alokasi waktu tidak cukup serta 

kurangnya alat-alat laboratorium. Selain itu analisis 

soal ulangan harian, soal UTS, soal UAS, soal UKK  

dan soal UN, tingkat soal yang diujikan kepada 

siswa hanya berkisar pada C1, C2, C3 dan 5% dari 

soal UN pada tingkat C4. Selain analisis pada soal-

soal yang diujikan juga pada dokumen tugas siswa 

yaitu laporan praktikum dan LKS yang digunakan 

dalam pembelajaran. Siswa masih kurang dalam 

kemampuan menganalisis data dan LKS yang 

digunakan pun kurang mengarahkan siswa ke 

kegiatan menalar. 

Kemampuan penalaran setiap individu 

bertingkat  berdasarkan fase perkembangan individu 

tersebut, dan perkembangan intelektual setiap 

individu disesuaikan dengan usia. Hal ini sesuai teori 

Piaget (Hergenhahn, B.R & Mathew H.O, 2004) 

bahwa setiap individu mengalami tingkat-tingkat 

perkembangan intelektual, yaitu:  

1. Tingkat berpikir sensorimotor; pada usia kira-

kira 0-2 tahun. Pada tingkatan ini anak bertindak 

langsung terhadap dunia luar namun belum 

mampu membuat gambaran internal tentang 

lingkungan.  

2. Tingkat berpikir pra-operasional; pada usia kira-

kira 2 - 7 tahun. Pada tingkatan ini anak 

mengembangkan konsep-konsep dasar seperti: 

waktu, ruang, massa dan sebab akibat. Pada 

tingkatan ini anak bersifat egoistic, kemampuan 

mempertimbangkan terbatas, dan urutan 

pikirannya kurang teratur atau kurang 

terorganisasi.  

3. Tingkat berpikir operasi konkrit; pada usia kira-

kira 7 - 12 tahun. Pada tingkatan ini anak 

mempunyai urutan pikiran yang lebih 

terorganisasi, sifat egoistisnya berkurang, sedang 

perkembangan kemampuan mempertimbangkan 

masih terbatas, dan proses mental maju terus 

walaupun masih ada keterbatasan dalam 

pendekatan abstrak atau imajinasi.  

4. Tingkat berpikir operasional formal; pada usia 

kira-kira 12 tahun ke atas. Pada tingkatan ini 

anak telah menguasai operasi mental yang 

kompleks dan menyangkut konsep konkret dan 

abstrak. Anak yang mencapai tahap ini telah 

mampu menyusun hipotesis.  

Kemampuan penalaran ilmiah ditentukan 

oleh tahap perkembangan siswa. Berdasarkan 

keempat tingkatan di atas, jika dihubungkan dengan 

usia dan perkembangan anak pada jenjang 

pendidikan formal, maka siswa  sudah berada pada 

tahap SMP dengan usia sekitar 12 – 15 tahun  telah 

mencapai tingkat berpikir operasional formal. 

Tingkat penalaran pada fase formal atau 

hypothetical deductif reasoning (Lawson,2004: 61) 

yang terdiri dari 5 jenis penalaran yaitu: 1) penalaran 

proporsional (proportional reasoning) merupakan 

penalaran pada anak untuk mengetahui dan 

menginterpretasi hubungan yang ditunjukkan dalam 

variable yang diamati; 2) penalaran mengontrol 

variable (controlling variable) merupakan penalaran 

untuk mengenali alasan pengambilan variabel dalam 

pengujian hipotesis dan merancang percobaan untuk 

mengendalikan variabel tersebut; 3) penalaran 

kombinasi (combinatorial reasoning) merupakan 

penalaran yang  menunjukkan kemampuan berpikir 

sistematis kemungkinan hubungan antara kegiatan 

eksperimen dan gejala-gejala teoritis meskipun sulit 

terjadi secara alamiah; 4) penalaran probabilitas 

(probabilistic reasoning) merupakan penalaran yang 

menunjukkan kemampuan memperoleh data dan 

informasi kemudian mempertimbangkan 

kemungkinan untuk menggali fakta sehingga 

diperoleh kesimpulan yang tepat; 5) penalaran 

korelasional (correlational reasoning) merupakan 

penalaran yang menunjukkan kemampuan untuk 

mengenali hubungan sebab akibat dari fenomena dan 

teori yang ada 

IPA merupakan materi yang 

berhubungan erat dengan pengalaman langsung dan 

lingkungan dimana siswa tinggal, seperti makanan, 

tempat tinggal, penyakit dan kelainan, kebutuhan 

hidup, fenomena angin laut dan angin darat dan lain 

sebagainya. Kemampuan penlaran ilmiah sangat 

penting dimiliki oleh siswa sebagai dasar untuk 

menghubungkan antara fakta dan konsep yang 

dipelajari dalam menyelesaikan permasalahan. 

Kemampuan penalaran ilmiah juga membantu siswa 

untuk menyusun kesimpulan dari apa yang 

dipelajari. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran ilmiah 

siswa SMP N 1 Ponjong. Penelitian ini merupakan 

bagian dari penelitian mixed methode untuk 

mendeskripsikan kemampuan penalaran ilmiah.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan 

kemampuan penalaran ilmiah siswa SMP kelas VII. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli di SMP N 1 

Ponjong. Subyek penelitian yaitu siswa kelas VII  

yang berjumlah 64 siswa. Kemampuan penalaran 

ilmiah diukur dengan menggunakan instrumen tes 

yang diadaptasi dari  Classroom Test Of Scientific 

Reasoning multiple Choice Version dari Lawson 

(2004) dengan jumlah soal 24 butir soal pilihan 

ganda. Soal tes kemampuan penalaran ilmiah 

tersebut berpasangan yakni soal dengan jawaban 

pasti dan alasannya.  

Teknik penskorannya dengan 

memberikan nilai 0 dan 1, yaitu jika siswa 

memberikan dan alasan benar maka nilai 1 

sedangkan jika jawaban benar tetapi alasan salah 

atau pun sebaliknya maka nilainya 0. Hasil 
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perolehan siswa dikategorikan menjadi tiga kategori 

yakni pola penalaran empiric-inductif jika skor 0 – 4, 

pola penalaran transitional jika skor 5 – 8 dan pola 

penalaran hypothetical – deductif jika skor 9 – 12 

(Lawson, 2004). Jawaban siswa dikategorikan ke 

dalam jenis penalaran dan dinyatakan dalam 

persentase. Adapun jenis penalaran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Kategori jenis penalaran untuk 

Classroom Test Of Scientific 

Reasoning multiple Choice Version 

dari Lawson (2000) 
No Jenis Penalaran Ilmiah Nomor Soal 

1. 
Penalaran Konservasi 

(Conservation reasoning) 
1, 2, 3, 4 

2. 
Penalaran proporsional 

(proportional reasoning) 
5, 6, 7, 8 

3. 
Penalaran mengontrol variable 

(controlling variable) 
9, 10 

4. 
Penalaran kombinasi 

(combinatorial reasoning) 
11, 12, 13, 14 

5. 
Penalaran probabilitas 

(probabilistic reasoning) 
15, 16, 17, 18 

6. 
Penalaran korelasional 

(correlational reasoning) 
19, 20 

7. Hypothetical Deductif 21, 22, 23, 24 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa siswa SMP kelas VII dengan usia 

berkisar antara 12 – 13 tahun termasuk dalam 

kategoi transitional dengan perolehan skor rata-rata 

tes penalaran sebesar 6,59. Menurut Piaget, 

perkembangan kognitif siswa yang berumur 11 – 15 

tahun berada pada tahapan operasional formal 

Adapun hasil tes penalaran berdasarkan kategori 

yang dinyatakan oleh Lawson ditunjukkan pada 

grafik berikut ini: 

 

Gambar 1: Grafik persentase kemampuan 

penalaran ilmiah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

siswa mencapai persentase penalaran konservasi 

89,06%, penalaran proporsional 76,56%, penalaran 

kontrol variabel 45,31%, penalaran kombinasi 

57,03%, penalaran probabilitas 49,22%, penalaran 

korelasional 28,13 %, dan penalaran hypothetical 

deductif  21,09%. Banyak siswa yang mengalami 

kesalahan dalam menjawab alasan pada butir soal 

yang diujikan. Dari hasil tersebut sesuai teori Piaget 

bahwa siswa dengan usia 11 – 15 tahun menguasai 

penalaran formal.  

Berdasarkan persentase masing-masing 

kategori tersebut, sebanyak lebih dari 50% siswa 

menguasai penalaran konservasi, penalaran 

proporsional, dan penalaran kombinasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang menguasai ketiga 

kemampuan penalaran tersebut mampu menerapkan 

konservasi massa dan volume pada suatu benda, 

mengetahui dan menginterpretasikan hubungan 

yang ditunjukkan pada variabel dan mampu berpikir 

sistematis kemungkinan hubungan antara kegiatan 

eksperimen dengan gejala teoritis.  

Sebanyak kurang dari 50% siswa kurang 

menguasai pada penalaran kontrol variabel, 

penalaran probabilitas, dan penalaran korelasional 

dan penalaran hypothetical deductif. Hal ini 

menunjukkan siswa masih kurang menguasai pada 

mengenali alasan pengambilan variabel dalam 

menguji hipotesis dan mengendalikan variabel. 

Siswa juga masih kurang menguasai dalam 

mempertimbangkan kemungkinan untuk menggali 

fakta dalam menyusun kesimpulan juga kurang 

menguasai dalam mengenali hubungan sebab akibat 

dari fenomena dan teori yang ada. Dari hasil 

penelitian tersebut, kemampuan penalaran ilmiah 

yang paling tidak dikuasai oleh siswa adalah 

penalaran hypothetical deductif yakni hanya 

mencapai 28,13%. Hal ini menunjukkan siswa masih 

kurang dalam menguasai integrasi keseluruhan 

kemampuan penalaran untuk menyelesaikan 

permasalahan.  

Kemampuan penalaran ilmiah dapat 

dilatihkan kepada siswa melalui pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran IPA. Salah satu 

strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

karakteristik IPA dan sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa SMP adalah kegiatan 

penyelidikan dan inkuiri, siswa akan dirangang 

untuk berpikir secara analisis, berperilaku jujur, 

disiplin, dan mandiri (Afrizon dkk, 2012). Strategi 

ini juga menekankan pada proses berpikir siswa 

antara lain mengajukan pertanyaan, merumuskan 

masalah dan hipotesis, merancang percobaan, 

melakukan penyelidikan, menganalisis data, 

menalar dan mensintesis pengetahuan. (Sund & 

Trowbridge, 1973: 63) 

Menurut teori Piaget, perkembangan 

kemampuan penalaran formal sangat penting untuk 

penguasaan konsep karena pengetahuan konseptual 

merupakan hasil dari proses konstruktif sedangkan 

kemampuan penalaran adalah alat yang dibutuhkan 

pada proses itu (Lawson, 1992) Dengan demikian, 

pembelajaran IPA hendaknya dirancang untuk 

mengakomodasi perkembangan kemampuan 

penalaran siswa.  
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa siswa SMP kelas VII SMP N 1 

Ponjong dengan usia berkisar 12 – 13 tahun 

termasuk ke dalam tingkat penalaran transitional. 

Dari 24 butir soal yang diadaptasi dari Classroom 

Test Of Scientific Reasoning multiple Choice 

Version dari Lawson (2000) perolehan persentase 

penalaran konservasi 89,06%, penalaran 

proporsional 76,56%, penalaran kontrol variabel 

45,31%, penalaran kombinasi 57,03%, penalaran 

probabilitas 49,22%, penalaran korelasional 28,13 

%, dan penalaran hypothetical deductif 21,09%.  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang 

diberikan yaitu, sebaiknya guru merancang 

pembelajaran yang melatihkan kemampuan 

penalaran melalui kegiatan penyelidikan di 

dalamnya mencakup mengidentifikasi masalah, 

merumuskan pertanyaan dan hipotesis, 

mengumpulkan data, mengontrol variabel, 

menganalisis data dan menyusun kesimpulan. 

Rangkaian kegiatan tersebut akan mengarahkan 

siswa untuk menguasai kemampuan penalaran.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

Afrizon, R., Fauzi, A & Ratnawulan. 2012. 

Peningkatan Perilaku Berkarakter dan 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas IX 

MTSN Model Padang Pada Mata Pelajaran 

IPA Fisika Menggunakan Model Problem 

Based Instruction. Jurnal Penelitian 

Pembelajaran Fisika, 1 : 1 – 16 

BSNP. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Jakarta : Direktorat Pendidikan 

Cefai, C., Clouder, C., Antgnazza, D., Boland, N., 

Cavioni, V., Heys, B., Madrazo C & Solborg, 

C. 2014. From PISA to Santander: A 

Statement on Children’s Growth and 

Wellbeing.The International Journal of 

Emotional Education, Vol.6, No 2, 86-89 

Hergenhahn, B.R & Mathew H.O. 2004. Theories of 

Lerning. Terjemahan Tri Wibowo B.S. 

Jakarta: Kencana Media  

Khan, W  & Ullah, H. 2010. Scientific Reasoning : 

A Solution to Problem of Induction. 

International Journal of Basic & Applied 

Sciences, 10 (3) : 58- 62 

Kemendikbud.2013. Dokumen Kurikulum 2013. 

Jakarta: Direktoral Jenderal 

Pendidikan Dasar  

Lawson, A.E. 1978. Development and validation of 

the classroom test of formal reasoning. 

Journal of Research in Science Teaching, 

15(1): 11-24. 

Lawson, A.E. 1992. Basic Inference of Scientific 

Reasoning, Argumentation and Discovery. 

Science Education, 94, 336-364 

Lawson, A.E. 2004. The Nature  and Development 

of Scientific Reasoning: A Synthetic View. 

International Journal of Science and 

Mathematic Education. No.2  hal. 307-338, 

diakses 21 Mei 2016 

Marzano 2008. High Order Thinking in Teaching 

Social Studies. Journal of Curriculum 

Studies, Vol 1,  No. 22  pp 41-56, diakses 21 

Maret 2016 

Mulyana. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung : 

Rosdakarya 

Sund, R.B. & Trowbridge, L.W. 1973. Teaching  

Science by Inquiry in the Secondary School. 

Ohio: Charles E.Merril Publishing Company 

A Bell & Howell Company



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

451 

PROFIL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP  

PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA 
 

Lilis Nuryanti, Siti Zubaidah, Markus Diantoro 

Program Studi Pendidikan Dasar, Pascasarjana Universitas Negeri Malang 

Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang 

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang  

Email: nuryanti.lilis86@gmail.com; siti.zubaidah.fmipa@um.ac.id; markus.diantoro.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak  

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang fundamental dalam pembelajaran 

dan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sejauh ini telah banyak penelitian 

tentang berpikir kritis, namun kebanyakan mengungkap kemampuan berpikir kritis secara 

klasikal kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Delanggu pada materi sistem ekskresi manusia. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui tes kemampuan berpikir 

kritis dan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah 54,85. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat 1 siswa 

(2,94%) dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, 33 siswa (97,06%) dengan kemampuan 

berpikir kritis sedang, dan terdapat 16 variasi pola kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kritis, pola individu, siswa SMP 

 

PENDAHULUAN  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

berpikir kritis, berpikir kreatif, dan memecahkan 

masalah merupakan keterampilan yang sangat 

diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan 

di abad 21 (Kalelioglu dan Gulbahar, 2014). Ketiga 

kemampuan berpikir tersebut sangat diperlukan 

untuk  memecahkan permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama kemampuan 

berpikir kritis. Berpikir kritis  merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dipelajari dan dilatihkan pada 

siswa (Peter, 2012; Kalelioglu & Gulbahar, 2013). 

Berpikir kritis dan kreatif menyatu dalam 

setiap aktivitas yang menuntut siswa untuk berpikir 

lebih luas dan mendalam, bersikap dan berperilaku 

seperti beralasan, logis, penuh keyakinan, imajinasi, 

dan inovasi dalam kehidupan di sekolah maupun di 

luar sekolah.  Dalam lingkup pembelajaran sains, ber-

pikir kritis dan kreatif merupakan keterampilan yang 

melekat dalam mengajukan pertanyaan, membuat 

prediksi, spekulasi, memecahkan masalah melalui 

penyelidikan, membuat keputusan berdasarkan bukti, 

menganalisis dan mengevaluasi bukti (Zhou, et.al., 

(2013). 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pembelajaran 

IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri (scientific 

inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengomuni-

kasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup 

(Kemendikbud, 2013). Guru harus mampu 

merancang pembelajaran  IPA yang relevan agar  

mendorong siswa untuk berinkuiri, melatih kemam-

puan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah. Pembe-

lajaran yang memberi kebebasan pada siswa untuk 

mengekspresikan dan menganalisis pemikiran-

pemikiran siswa secara skematis mempunyai dampak 

positif terhadap perkembangan keterampilan berpikir 

kritis siswa (Ari dan Kahraman, 2014). 

Namun pada kenyataannya pengembangan 

kemampuan berpikir berpikir kritis sering luput 

dalam pembelajaran. Seringkali berpikir kritis hanya 

merupakan efek pengiring (nurturan effect) semata. 

Pembelajaran masih berorientasi pada guru dan 

mengekang proses berpikir sehingga siswa tidak 

terlatih untuk berpikir kritis dalam menanggapi 

permasalahan dan menyelesaikannya secara ilmiah. 

Dalam hal ini, guru juga perlu mendalami karakter-

istik siswa agar mengetahui bagaimana cara membe-

lajarkan suatu konsep dan melatih keterampilan 

mereka dalam berpikir dan bernalar secara ilmiah 

berdasarkan fakta empiris. Menjadi pemikir yang 

kritis yang mampu menganalisis dan menalar adalah 

kunci untuk membuka cakrawala berpikir (Cheong 

dan Cheung, 2008). 

Berbagai kendala sering dialami dalam 

melatihkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. 

Peter (2012) mengemukakan ada empat kendala 

dalam melatihkan berpikir kritis siswa yaitu, 1) 

kurangnya latihan, 2) kurangnya informasi, 3) 

prasangka, dan 4) kendala waktu. Hal senada juga 

dikemukakan oleh Yildirim, et.al., (2011) bahwa 

kendala dalam mengajarkan berpikir kritis adalah 

permasalahan sistem (seperti kurangnya waktu) dan 

sikap siswa (seperti ketahanan terhadap pembelajar-

an aktif dan fokus pada nilai daripada belajar). 

Ennis (2011) mendefinisikan berpikir kritis 

adalah berpikir secara logis dan reflektif yang 

difokuskan pada pengambilan keputusan yang akan 

dipercayai atau dilakukan. Johnson (2011: 185) 
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mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan 

sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa 

dalam merumuskan, mengevaluasi keyakinan dan 

pendapat, serta bertujuan untuk mencapai 

pemahaman yang mendalam. Seorang pemikir kritis 

mampu memunculkan pertanyaan dan permasalahan 

secara jelas, memperoleh dan menilai informasi yang 

sesuai, menggunakan pemikiran abstrak, berpikir 

secara terbuka, dan mampu menciptakan komunikasi 

yang efektif dengan orang lain (Duron, et.al., 2006). 

Facione (2011) menyatakan bahwa berpikir 

kritis sebagai pengaturan diri dalam memutuskan 

(judging) sesuatu yang menghasilkan interpetasi, 

analisis, evaluasi, dan inferensi, maupun pemaparan 

yang menghasilkan suatu bukti, konsep, metodologi, 

kriteria, atau pertimbangan kontekstual yang menjadi 

dasar dibuatnya keputusan. Inti keterampilan berpikir 

kritis meliputi interpretasi (interpretation), analisis 

(analysis), evaluasi (evaluation), menyimpulkan 

(inference), menjelaskan (explanation), dan 

pengaturan diri (self-regulation). Paul (1993) dalam 

Kuswana (2014) menjelaskan standar berpikir kritis 

meliputi, 1) Clarity (kejelasan), 2) precision (presisi), 

3) specificacy (special), 4) accuracy (akurasi), 5) 

relevance (relevan), 6) consistency (konsisten), 7) 

logic (logis), 8) dept (mendalam), 9) completeness 

(kelengkapan), 10) significance (signifikan), 11) 

adequacy (kecukupan), dan 12) fairness (keadilan).  

Scriven dan Paul (2008) dalam Mulnix 

(2012) memandang berpikir kritis sebagai proses 

disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, 

analisis, sintesis dan evaluasi aktif dan 

berketerampilan yang dikumpulkan dari, atau 

dihasilkan oleh, observasi, pengalaman, refleksi, 

penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntun 

menuju kepercayaan dan aksi. 

Zhou, et.al (2013) melaporkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa masih harus 

ditingkatkan. Kemampuan siswa pada level 

menganalisis harus ditingkatkan karena berpengaruh 

terhadap dua keterampilan lainnya yaitu 

mengevaluasi dan menyimpulkan. Diperlukan 

metode mengajar dan pendekatan pembelajaran aktif 

agar dapat mengembangkan dan meningkatkan 

motivasi, kesadaran tentang pemahaman dan refleksi, 

dan memperbaiki kemampuan berpikir kritis siswa.  

Martawijaya (2015) mengemukakan bahwa 

keterampilan berpikir kritis siswa SMP dalam mata 

pelajaran fisika masih rendah. Skor maksimal 

kemampuan berpikir kritis adalah 7 dengan rata-rata 

2,9, standar deviasi 1,91 dan varians 3,68. Diperlukan 

latihan pembelajaran yang menekankan kejujuran 

dan keingintahuan dalam aktivitas sains untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Sistem ekskresi manusia merupakan materi 

yang harus dipelajari oleh siswa SMP kelas VIII. 

Materi sistem ekskresi manusia mencakup struktur 

dan fungsi sistem ekskresi, gangguan pada sistem 

ekskresi, dan upaya menjaga sistem ekskresi. Proses 

ekskesi terjadi di dalam tubuh, sehingga tidak dapat 

diamati secara langsung. Diperlukan kemampuan 

berpikir kritis agar siswa dapat memahami dan 

menjelaskan rangkaian proses ekskresi di dalam 

tubuh yang bersifat abstrak. Guru harus merancang 

suatu pembelajaran yang mampu melatih dan 

mengaktifkan kemampuan berpikir kritis siswa 

sehingga dapat memahami mekanisme proses 

ekskresi di dalam tubuh. 

Sejauh ini di SMP Negeri 1 Delanggu 

Kabupaten Klaten belum memiliki data kuantitatif 

dan kualitatif tentang kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi sistem ekskresi manusia. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian tentang profil 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem 

ekskresi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang kemampuan berpikir 

kritis siswa SMP kelas IX pada materi sistem ekskresi 

manusia.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 

Delanggu Kabupaten Klaten. Subjek dalam penelitian 

ini adalah kelas IX A tahun pelajaran 2016/2017 yang 

berjumlah 34 siswa. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian deskriptif yang  bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa 

adanya tanpa manipulasi maupun memberi perlakuan 

tertentu terhadap objek penelitian (Sukmadinata, 

2015: 18). 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah tes kemampuan berpikir 

kritis yang terdiri dari lima soal uraian diadopsi dari 

Djiad (2015) dan pedoman wawancara. Kemampuan 

berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini 

dikembangkan dari Ennis (2011) pada empat 

indikator yaitu, 1) kemampuan bernalar dalam 

berpikir analisis induktif deduktif, 2) menggunakan 

konsep dan prinsip untuk menjelaskan berbagai 

peristiwa, 3) analitis (pengambilan keputusan), dan 4) 

kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif. 

Dari empat indikator tersebut kemudian dijabarkan ke 

dalam lima sub indikator yaitu, 1) menginterpretasi 

pernyataan logis, 2) menggunakan alasan berpikir 

kritis yang tepat, 3) mengamati keterlibatan 

pemikiran mereka seperti metakognisi, 4) 

memikirkan alternatif, dan 5) membuat generalisasi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik tes dan wawancara. Tes 

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir kritis siswa. Wawancara digunakan untuk 

mengkroscek dengan data kuantitatif yang diperoleh 

melalui tes. Selain itu juga untuk mengetahui lebih 

detail kemampuan berpikir kritis siswa. Data tes  

kemampuan berpikir kritis dianalisis menggunakan 

rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis yang 

diadaptasi dari Setyowati (2011). Data tes yang telah 

dianalisis selanjutnya dikroscekkan dengan data 

wawancara yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar 

dalam penelitian lebih lanjut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa pada  masing-

masing sub indikator belum mencapai hasil yang 

maksimal. Berikut ini adalah profil kemampuan 

berpikir kritis siswa pada masing-masing sub 

indikator. 

Gambar 1. Profil Kemampuan Berpikir Kritis  

      Siswa 

 

Hasil analisis sub indikator menginterpretasi 

pernyataan logis tidak ada siswa yang memperoleh 

skor 4 dan skor 1. Sebanyak 5 siswa (14,71%) 

memperoleh skor 3 dan 29 siswa (85,29%) 

memperoleh skor 2. Kemampuan siswa dalam 

menginterpretasi pernyataan logis masih rendah. 

Siswa belum mampu memberikan interpretasi 

terhadap sesuatu pernyataan dengan jelas. 

 Pada sub indikator menggunakan alasan 

berpikir kritis yang tepat, tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 4. Sebanyak 7 siswa (20,58%) 

memperoleh skor 3, 24 siswa (70,58%) memperoleh 

skor 2 dan 3 siswa (8,82%) memperoleh skor 1. Siswa 

belum mampu memberikan alasan secara kritis 

terhadap suatu pernyataan.  

  Hasil analisis sub indikator mengamati 

keterlibatan pemikiran mereka seperti metakognisi 

tidak ada satupun siswa yang mampu melakukan 

metakognisi dengan baik. Menurut Desmita (2014: 

132-133) metakognisi adalah pengetahuan dan 

kesadaran tentang proses kognisi. Metakognisi 

merupakan kemampuan seseorang dimana ia dapat 

berdiri di luar kepalanya dan mencoba untuk 

memahami cara berpikir atau memahami proses 

kognitif yang dilakukan dengan melibatkan 

komponen perencanaan, pengontrolan, dan evaluasi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 5 siswa 

(14,71%) memperoleh skor 3, 27 siswa (79,41%) 

memperoleh skor 2, dan 2 siswa (5,88%) memperoleh 

skor 1. 

Kemampuan berpikir kritis siswa pada sub 

indikator membuat alternatif solusi dari suatu 

permasalahan masih belum maksimal, hal ini terlihat 

dari alternatif jawaban yang diberikan siswa. 

Alternatif merupakan satu dari dua atau lebih cara 

yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sama. 

Setiap individu mempunyai kemampuan dalam 

memberikan alternatif atau solusi  permasalahan, 

namun solusi yang diberikan tidaklah sama. Hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan pandangan individu 

atas permasalahan yang dihadapinya dan bergantung 

pada pola pikir serta kemampuan individu dalam 

menganalisis atau memilih jalan penyelesaian yang 

terbaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada 

siswa yang memperoleh skor 4. Sebanyak 7 siswa 

(20,58%) memperoleh skor 3, 25 siswa (73,53%) 

memperoleh skor 2, dan 2 siswa (5,88%) memperoleh 

skor 1. 

Kemampuan siswa dalam sub indikator 

generalisasi atas suatu masalah masih perlu 

ditingkatkan. Generalisasi adalah proses penalaran 

yang bertolak pada sejumlah gejala atau fakta yang 

diamati kemudian menarik kesimpulan atas gejala 

atau fakta tersebut. Siswa masih belum mampu 

menarik kesimpulan dari suatu gejala atau fakta 

dengan baik. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

bahwa tidak ada satupun siswa yang mampu 

membuat generalisasi dengan baik dan benar. 

Sebanyak 2 siswa (5,88%) memperoleh skor 2, 30 

siswa (88,24%) memperoleh skor 3, dan 2 siswa 

(5,88%) memperoleh skor 1. 

Hasil analisis data diperoleh bahwa nilai 

rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa adalah 

54,85. Sebanyak 1 siswa  (2,94%) termasuk dalam 

kriteria berpikir kritis tinggi dan 33 siswa (97,06%) 

masih dalam kriteria sedang. 

 

Tabel 1. Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis  

 Siswa 
Rentang 

Nilai 
Kriteria Frekuensi 

Persentase 

(%) 

81,25 – 100 

62,20 – 81,25 

43,75 – 62,50 

25,00 – 43,75 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

0 

1 

33 

0 

0 

2,94 

97,06 

0 

 

Pola skor kemampuan berpikir kritis siswa 

juga sangat bervariasi. Berdasarkan hasil analisis 

ditemukan sebanyak 16 pola skor kemampuan 

berpikir kritis dari 34 siswa. Masing-masing pola skor 

mencerminkan perbedaan kemampuan berpikir kritis 

individu dalam menghadapi suatu permasalahan. Pola 

skor kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pola Skor Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa 
Kode Pola Skor Pola Skor Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

2-2-2-3-2 

2-3-2-2-2 

2-2-2-2-3 

3-2-2-2-2 

3-3-2-2-2 

2-2-3-2-2 

2-2-2-2-2 

2-2-2-3-1 

2-3-2-2-2 

2-1-2-3-2 
3-1-2-3-2 

2-1-3-3-2 

2-2-2-3-3 

3-2-2-2-3 

7 

5 

2 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

15 2-2-1-3-3 1 

16 2-2-3-3-3 1 

 Total 34 

Hasil wawancara dengan siswa pada 

masing-masing sub indikator kemampuan berpikir 

kritis pada materi sistem ekskresi manusia 

45

50

55

60

65 Menginterpretasi Pernyataan

Logis

Menggunakan alasan berpikir

kritis yang tepat

Mengamati keterlibatan

pemikiran mereka seperti

metakognisi
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menunjukkan bahwa siswa belum mampu 

memberikan alasan yang lebih logis dan kritis terkait 

soal yang telah dikerjakan. Berikut cuplikan 

wawancara dengan siswa. 

 Siswa dengan pola 2-2-2-3-2 menunjukkan 

jawaban yang hampir seragam. Berikut cuplikan 

wawancara dengan salah satu siswa. 

Peneliti: “ Dari jawabanmu pada soal nomer 1 tadi, 

apa alasanmu menjawab seperti itu?” 

Siswa A: “ Ya pokoknya gitu bu, kan banyak cairan 

yang keluar dari tubuh karena metabolisme. Tubuh 

minta cairan pengganti, jika tidak diganti bisa 

dehidrasi” 

Peneliti: “Dari jawabanmu pada soal nomer 2, 

mengapa kamu menjawab seperti itu?” 

Siswa A: “Ya ada penyakitnya bu, albuminaria, yang 

rusak kapsula bowmannya”.  

Peneliti: “ Zat apakah yang terkandung dalam rokok 

dan berbahaya bagi kesehatan paru-paru? 

Siswa A: “ Nikotin sama tar  bu. Dampaknya ya zat 

kimia tersebut dapat menyumbat paru-paru. Sehingga 

paru-parunya rusak karena zat tersebut.” 

Peneliti: “ Apa yang dapat kamu sarankan kepada 

orang yang menderita gagal ginjal? Berikan 

alasanmu!” 

Siswa A: “Cuci darah sama cangkok ginjal bu. 

Karena cuci darah itu untuk menggantikan darah yang 

kotor, kan ginjalnya rusak bu, jadi ga bisa buat 

menyaring. Kalau cangkok ginjal bisa diambilkan 

dari ginjal orang lain. Ginjal yang rusak diganti 

dengan ginjal yang sehat bu.” 

Peneliti: “ Coba kamu jelaskan peta konsep tentang 

ginjal yang telah kamu buat!” 

Siswa A: “ Ginjal itu ada dua, letaknya di bawah hati. 

Bagian luar ginjal namanya korteks. Korteks tersusun 

atas unit kecil yang disebut nefron. Nefron tersusun 

atas arterial, glomerulus, arterial eferen, dan kapiler 

tubuler. Nefron tersusun atas badan Malpighi yang 

mengandung glomerulus dan kapsula bowman. 

Bagian dalam ginjal disebut medulla atau sumsum 

ginjal. Di dalam medulla terdapat pelvis atau ruang 

kosong.” 

Cuplikan wawancara dengan siswa A 

menunjukkan bahwa jawaban siswa pada tes tertulis 

dengan jawaban ketika wawancara tidak jauh berbeda 

namun ketika wawancara siswa mampu memberikan 

penjelasan lebih atas jawaban tertulisnya.  

Salah satu siswa dengan pola 2-2-2-2-2 

memberikan jawaban yang agak berbeda ketika 

diwawancarai. Berikut cuplikan wawancara dengan 

siswa. Peneliti: “ Dari jawabanmu pada soal nomer 1 

tadi, apa alasanmu menjawab seperti itu?” 

Siswa B: “ Sistem ekskresinya kekurangan air bu. Ion 

tubuhnya berkurang, Jadi lama-lama dehidrasi.” 

Peneliti: “ Apakah pernyataan pada soal nomer 2 

tersebut benar? Berikan alasanmu!” 

Siswa B: “ Salah bu, nama penyakitnya yang benar 

adalah albuminaria. Ya pokoknya nama penyakitnya 

albuminaria bu”. 

Peneliti: “ Zat apa yang terkandung dalam rokok dan 

apa dampaknya terhadap paru-paru?” 

Siswa B: “ Tar, nikotin, karbondioksida, ada timbal 

juga bu. Kalau zat-zat tadi masuk ke paru-paru nanti 

alveolusnya bisa rusak bu. Selaput pembungkus paru-

parunya juga rusak” 

Peneliti: “Mengapa kamu mengusulkan alternatif 

mengurangi makan makanan yang mengandung 

glukosa tinggi? Apa contoh makanan yang 

berglukosa tinggi?” 

Siswa B: “ Kan kalau terlau banyak mengkonsumsi 

makanan atau minuman yang glukosa tinggi nanti 

lama-lama ginjalnya rusak bu. Contohnya gula dan 

sirup. “ 

Peneliti: “ Berikan penjelasan terhadap peta konsep 

tentang ginjal yang telah kamu buat!” 

Siswa B: “ Ginjal itu letaknya di bawah hati. 

Jumlahnya dua. Ginjal itu ada bagian dalam dan 

bagian luar. Bagian luar namanya korteks. Korteks 

tersusun atas nefron. Nefron tersusun atas badan 

Malpighi. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus 

dan kapsula bowman. Saluran nefron tersusun atas 

kapiler tubuler, arterial eferen. Glomerulus, dan 

arterial. Bagian dalam ginjal namanya medulla. Di 

dalam medulla ada ruang kosong yang disebut pelvis. 

Hasil wawancara dengan siswa B 

menunjukkan bahwa ada perbedaan dan perubahan 

jawaban siswa antara tes tertulis dengan wawancara. 

Selain itu siswa juga menambahkan keterangan untuk 

mendukung jawabannya. 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

siswa pada pola lainnya untuk menggali informasi 

lebih dalam ternyata masih ditemukan kesalahan 

konsep. Berikut cuplikan wawancara dengan siswa. 

Peneliti: “ Apa yang kamu ketahui tentang cuci 

darah?”  

Siswa C: “ Cuci darah itu darahnya dicuci bu. Lalu 

darahnya ditambahkan darah orang lain yang sehat.” 

Peneliti: “ Terkait soal nomer 3, apa yang kamu 

ketahui tentang zat aditif? 

Siswa D: “Zat aditif itu zat yang bisa menimbulkan 

ketagihan atau kecanduan bu. Biasanya orang yang 

sudah merokok nanti akan ketagihan kalau tidak 

merokok”. 

Siswa C mampu memberikan alternatif atau 

solusi atas suatu permasalahan dengan baik, namun 

ternyata masih pada tahapan sekedar tau dan belum 

memahami. Siswa D belum menguasasi konsep 

dengan baik. Hal ini terlihat dari penjelasannya 

terkait zat aditif yang masih salah. 

Dari beberapa cuplikan wawancara dengan 

siswa tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

mampu menginterpretasi pernyataan logis dengan 

baik, belum mampu mengemukakan alasan dengan 

tepat, kemampuan metakognisi masih rendah, 

mampu memberikan solusi alternatif namun hanya 

sekedar tahu,  dan belum mampu melakukan general-

isasi dengan baik. Berdasarkan hasil tes tertulis dan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas IX pada materi sistem 

ekskresi manusia masih rendah dan harus 

ditingkatkan. 
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PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tes tertulis dan 

wawancara dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP kelas IX pada materi sistem 

ekskresi masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 

hasil analisis tes kemampuan berpikir kritis siswa 

yang didukung oleh hasil wawancara. Rata-rata nilai 

tes kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 54,85. 

Capaian masing-masing sub  indikator kemampuan 

berpikir kritis menunjukan hasil yang belum 

maksimal. Kondisi ini dikarenakan konsep materi 

sistem ekskresi manusia yang dimiliki siswa belum 

optimal, siswa belum mampu menginterpretasi 

pernyataan logis dengan baik,  belum mampu 

menggunakan alasan berpikir kritis yang tepat, belum 

terbiasa dan terlatih dalam pemikiran metakognisi, 

kurang tepat dalam  membuat alternatif dari suatu 

permasalahan dan belum mampu membuat general-

isasi terhadap suatu masalah. Variasi pola skor 

menunjukkan adanya perbedaan kemampuan berpikir 

kritis dari masing-masing siswa. Hasil penelitian ini 

memberi gambaran kepada guru dan peneliti tentang 

profil kemampuan berpikir kritis siswa. 

Saran 

Guru hendaknya merancang dan 

mengembangkan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa  

sehingga siswa terbiasa untuk berpikir kritis. 

Penelitian tentang berpikir kritis dapat dilakukan 

pada materi IPA lainnya. 

. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa SMP pada materi 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan serta melakukan analisis terhadap miskonsepsi 

siswa pada materi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian survei di SMP Negeri 1 

Terbanggi Besar Lampung Tengah, terhadap 60 siswa SMP. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa soal-soal konseptual, terdiri atas 10 soal pilihan ganda disertai 

dengan uraian alasan siswa memilih jawaban. Hasil analisis menggunakan AnatesV4 dengan 

rentang skor 0 sampai 10 diperoleh skor rata-rata sebesar 5,15. Rendahnya penguasaan siswa 

SMP terhadap konsep interaksi makluk hidup dan lingkungan terjadi karena banyaknya 

miskonsepsi yang dialami siswa pada konsep lingkungan, interaksi hidup bersama, bentuk-

bentuk saling ketergantungan dan pola interaksi mempengaruhi sistem. 

 

Kata kunci: interaksi makhluk hidup dan lingkungan, penguasaan konsep. 

 

PENDAHULUAN  

Penguasaan konsep sangat dibutuhkan dalam 

membangun pengetahuan dan mencapai tujuan 

pembelajaran IPA. Secara umum, penelitian dalam 

pembelajaran IPA adalah tentang karakteristik 

pembelajaran dan hasil belajar siswa yang fokus pada 

penguasaan konsep (Gobert et al., 2011). Penguasaan 

konsep membantu siswa membangun pengetahuan 

dengan menghubungkan fakta-fakta menjadi 

informasi yang bermakna. Hambatan utama dalam 

penguasaan konsep ilmu pengetahuan adalah 

miskonsepsi siswa tentang fenomena-fenomena yang 

mereka alami sehari-hari (Barrow, 2012). Menyadari 

bahwa siswa datang ke sekolah membawa 

pengetahuan dan keyakinan tentang pengetahuan 

yang mereka miliki adalah benar, sebagai kendala 

yang menghalangi keberhasilan pembelajaran 

(Gobert et al., 2011; Eshach, 2014), maka dalam 

merancang pembelajaran guru harus melibatkan tidak 

hanya pengetahuan faktual, konseptual dan 

metakognisi tetapi juga pengetahuan awal siswa 

(Barrow, 2012). 

Ekologi sebagai materi IPA yang mempelajari 

interaksi makhluk hidup dan lingkungannya adalah 

konsep yang sulit dipahami oleh siswa. Banyak 

materi dalam biologi yang sulit untuk dipahami, 

dipelajari dan diajarkan dengan baik (Tekkaya et al., 

2001; Coley et al., 2012), salah satunya adalah 

ekologi. Selama beberapa dekade penelitian tentang 

konsep ekologi menunjukkan penguasaan konsep 

siswa yang sangat buruk (Tekkaya et al., 2001; Ozkan 

et al., 2004). Siswa mengalami miskonsepsi pada 

beberapa konsep ekologi, diantaranya; jaring-jaring 

makanan, adaptasi, daya dukung, ekosistem dan 

relung (Munson, 1994; Fries-Gaither, 2009; Fries-

Gaither, 2010; Ozkan et al., 2004). Miskonsepsi 

tersebut dapat timbul saat siswa mencoba untuk 

memahami fenomena yang ada di sekitar mereka 

(Fries-Gaither, 2010), dimana pengalaman sehari-

hari siswa menjadi hal yang paling menentukan mana 

yang akan mereka percayai; pengalaman mereka atau 

pembelajaran di sekolah (Barroe, 2012).  

Langkah penting dalam suatu proses 

pembelajaran adalah melakukan identifikasi 

miskonsepsi siswa sebagai dasar untuk merancang 

lingkungan belajar yang efektif dalam mengubah 

pengetahuan awal menjadi konsep yang dapat 

diterima secara ilmiah (Eshach, 2014). Pengalaman 

yang berbeda membawa seseorang pada konsep dan 

pemikiran yang berbeda dengan yang lain (Chambers 

et al., 2012). Begitu pula dengan konsep-konsep 

ekologi yang tanpa disadari sering mereka jumpai 

bahkan mereka rasakan sebagai bentuk interaksi 

mereka terhadap lingkungan, menjadi dasar 

terbentuknya konsep yang tertanam dalam pikiran 

mereka sebagai fakta dari konsep yang benar.  

Pada tingkat SMP, konsep ekologi dipelajari 

secara khusus dalam materi interaksi makhluk hidup 

dan lingkungan, yang mencakup konsep tentang 

lingkungan, dan pola interaksi yang ada di dalamnya. 

Kompetensi dasar yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran ini adalah kemampuan siswa dalam 

melakukan analisis interaksi dan menyajikan hasil 

pengamatan. Mengingat bahwa konsep-konsep 

ekologi tersebut merupakan materi yang sulit 

dipahami oleh siswa karena banyaknya miskonsepsi 

yang dialami, maka untuk dapat membelajarkannya 

dengan baik diperlukan strategi yang efektif 

membawa siswa dalam lingkungan belajar yang 

menuntun siswa pada konsep yang benar. Data 

tentang miskonsepsi yang dialami siswa sangat 

dibutuhkan sebagai dasar untuk menyusun strategi 

pembelajaran yang sesuai dan fokus pada penguasaan 

konsep ilmiah. Melakukan identifikasi dan 

mailto:aggie.tha@gmail.com
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13,3%

35,8%

56,7% 57,0%

88,3%

menganalisis penguasaan konsep siswa melalui 

pertanyaan-pertanyaan konseptual dapat digunakan 

sebagai langkah untuk mengungkap miskonsepsi 

yang mereka alami. Oleh sebab itu, penelitian ini 

menjadi penting untuk dilakukan dalam upaya 

mengetahui penguasaan konsep siswa SMP pada 

materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan serta 

melakukan analisis terhadap miskonsepsi siswa pada 

materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian survei 

yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, 

Lampung Tengah. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 60 siswa yang terdiri atas 29 siswa kelas VII F 

dan 31 siswa kelas VIII E. Sampel  diperoleh secara 

acak dari masing-masing 8 kelas VII  dan 8 kelas 

VIII. Selain bertujuan untuk mengatahui bagaimana 

penguasaan konsep interaksi makhluk hidup dan 

lingkungan pada siswa SMP, alasan pemilihan kelas 

VII dan kelas VIII sebagai sampel dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pemahaman konsep antara siswa yang sudah belajar 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan (kelas VIII) 

dengan siswa yang belum belajar konsep interaksi 

makhluk hidup dengan lingkungan (kelas VII). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa soal-soal konseptual, terdiri atas 10 soal 

pilihan ganda disertai dengan alasan mengapa siswa 

memilih jawaban tersebut. Instrumen soal diadaptasi 

dan disusun berdasarkan penelitian terdahulu tentang 

miskonsepsi siswa pada materi ekosistem (Fries-

Gaither, 2009; Fries-Gaither, 2010) dan ekologi 

(Munson, 1994; Ozkan et al., 2004). Karena soal akan 

diujikan pada siswa SMP, maka konsep materi 

disesuaikan pada cakupan konsep sub-materi kelas 

VII SMP tentang interaksi makhluk hidup dan 

lingkungan. Selanjutnya diputuskan lima konsep 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan yang akan 

diujikan, yaitu konsep lingkungan, populasi, pola 

interaksi hidup bersama, bentuk-bentuk saling 

ketergantungan, dan konsep pola interaksi 

mempengaruhi sistem.  

Seluruh sampel melaksanakan tes dalam 

waktu 40 menit pada kelas mereka masing-masing 

dan diawasi oleh dua orang guru pengawas. Hasil 

jawaban pada soal pilihan ganda dianalisis dengan 

menggunakan aplikasi AnatesV4, selanjutnya uraian 

alasan yang dituliskan oleh siswa digunakan sebagai 

dasar analisis deskriptif terhadap kemungkinan 

miskonsepsi yang dialami oleh siswa terkait konsep 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan. 

 

HASIL  

Jawaban siswa yang dianalisis menggunakan 

AnatesV4 dengan rentang skor 0 sampai 10 diperoleh 

skor rata-rata sebesar 5,15. Jika ditinjau dari standar 

minimal ketuntasan belajar (KKM=7), maka skor ini 

merupakan pencapaian yang rendah dan 

membuktikan bahwa siswa belum menguasai konsep 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan dengan baik. 

Hasil ini sama rendah dengan analisis rata-rata skor 

yang diperoleh pada masing-masing kelas, yaitu 

siswa kelas VII dan siswa kelas VIII, dengan skor 

masing-masing sebesar 4,86 untuk siswa kelas VII 

dan 5,42 untuk kelas VIII. Hasil ini menunjukkan 

bahwa siswa kelas VIII lebih menguasai konsep 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan 

dibandingkan dengan kelas VII.  

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran 

soal, dari lima konsep yang diujikan diketahui bahwa 

siswa tidak menguasai konsep lingkungan dengan 

tingkat kesukaran 13,3% (sangat sukar). Selanjutnya, 

pada konsep pola interaksi mempengaruhi sistem 

dengan tingkat kesukaran 35,8% (sedang), pola 

interaksi hidup bersama 56,7% (sedang), konsep 

bentuk-bentuk saling ketergantungan dengan tingkat 

kesukaran 57% (sedang), sedangkan untuk konsep 

populasi penguasaan konsep siswa diketahui sudah 

sangat baik, dengan skor tingkat kesukaran soal 

sebesar 88,3% (sangat mudah).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik persentase jawaban siswa 

Berdasarkan grafik presentase jawaban siswa 

yang tersaji dalam Gambar 1, terlihat bahwa lebih 

dari 50% siswa SMP telah menguasai konsep pola 

interaksi hidup bersama, bentuk-bentuk saling 

ketergantungan dan populasi, namun pada konsep 

ligkungan dan pola interaksi mempengaruhi 

ekosistem penguasaan konsep siswa masih sangat 

rendah. Lingkungan sebagai konsep yang paling 

rendah dikuasai oleh siswa menunjukkan bahwa 

siswa belum memahami konsep lingkungan dengan 

baik. Berdasarkan soal tentang konsep lingkungan 

yang diujikan, sebaran jawaban siswa seperti yang 

tersaji dalam Gambar 2, siswa cenderung menjawab 

pilihan yang salah yaitu 85% siswa memilih jawaban 

a (tanah, udara, air dan bebatuan) sebagai lingkungan, 

1,67% siswa memilih jawaban b dan hanya 13,3% 

siswa yang menjawab pilihan c sebagai jawaban yang 

benar. 
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Sebaran Jawaban Siswa
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25%
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Gambar 2. Sebaran jawaban siswa untuk konsep  

        lingkungan 

Hal serupa juga terjadi pada soal tentang pola 

interaksi mempengaruhi ekosistem. Seperti tersaji 

dalam Gambar 3, persentase siswa memilih jawaban 

yang benar tentang pola interaksi mempengaruhi 

ekosistem hanya 25%. Siswa lebih banyak memilih 

jawaban a sebagai jawaban, yaitu 48,33% siswa 

menyatakan bahwa menurunnya populasi ikan besar 

akan diikuti menurunnya populasi burung, dan 

26,67% siswa menjawab c yang menyatakan bahwa 

menurunnya populasi ikan besar tidak mempengaruhi 

populasi burung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sebaran jawaban siswa untuk konsep  

     pola interaksi mempengaruhi  

     ekosistem 

 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis terhadap lima konsep yang 

diujikan kepada siswa menunjukkan bahwa siswa 

menguasai konsep populasi dengan baik, sedangkan 

empat konsep lainnya, yaitu; lingkungan, interaksi 

hidup bersama, bentuk-bentuk saling ketergantungan 

dan pola interaksi mempengaruhi sistem, merupakan 

konsep yang belum mereka kuasai dengan baik. Jika 

dibandingkan, antara penguasaan konsep siswa kelas 

VII dan siswa kelas VIII, hasil analisis menunjukkan 

skor yang lebih tinggi dicapai oleh siswa kelas VIII. 

Perbedaan tersebut membuktikan bahwa 

pembelajaran tentang interaksi makhluk hidup dan 

lingkungan yang telah mereka dapatkan di kelas VII 

masih tersimpan dalam memori meraka. Kurang 

maksimalnya skor yang dicapai oleh siswa kelas VIII 

terjadi karena siswa masih mengalami miskonsepsi 

yang sama seperti yang dialami oleh siswa kelas VII. 

Hal ini terjadi karena siswa tidak selalu mempelajari 

apa yang diajarkan kepada mereka (Dokter et al., 

2010), sehingga siswa menjadi kurang memahami 

konsep baru yang mereka terima. Kurang pahamnya 

siswa terhadap materi yang diajarkan saat 

pembelajaran berlangsung berpotensi membawa 

siswa kembali pada pengetahuan awal mereka.  

Pada dasarnya setiap siswa SMP mengatahui 

apa itu lingkungan, namun untuk mendefinisikan 

dalam konsep yang benar siswa sering mengalami 

kebingungan dalam memahami apakah mereka juga 

merupakan lingkungan atau mereka adalah makhluk 

hidup yang menempati suatu lingkungan. 

Miskonsepsi yang sama juga ditemukan oleh Ozkan 

(2004) dimana siswa mendefinisikan lingkungan 

sebagai tempat hidup makhluk hidup. Siswa 

menyakini bahwa mereka adalah makhluk hidup yang 

menempati lingkungan. Dalam kasus ini, konsep 

yang tidak mereka kuasai adalah bahwa lingkungan 

terdiri atas 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. 

Sedangkan yang dimaksud lingkungan adalah 

komponen biotik dan abiotik yang ada diluar 

individu. Hal penting ditekankan kepada siswa adalah 

jika mereka berada dalam suatu lingkungan, maka 

makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di 

sekitarnya adalah lingkungan. 

Konsep pola interaksi hidup bersama di 

tingkat SMP secara khusus membahas pemahaman 

siswa pada konsep simbiosis. Siswa diharapkan dapat 

mendefinisian, membedakan dan memberikan contoh 

macam-macam simbiosis yang terbentuk sebagai 

pola interaksi hidup bersama. Berdasarkan hasil 

analisis, diketahui bahwa pada dasarnya siswa 

menyadari tentang setiap organisme yang hidup 

bersama dalam suatu lingkungan mempunyai 

hubungan satu sama lain, namun beberapa siswa 

diketahui mengalami miskonsepsi pada bentuk 

simbiosis yang dialami oleh masing-masing 

organisme. Misalnya, siswa mengetahui bahwa hiu 

hidup berdampingan dengan remora, makanan yang 

dimakan oleh hiu adalah makanan yang sama dengan 

remora, namun siswa tidak mengetahui dengan jelas 

bahwa yang menjadi sumber makanan remora adalah 

sisa dari ikan hiu, dengan kata lain remora 

memanfaatkan sisa-sisa makanan yang tidak 

dihiraukan lagi oleh hiu karena ukurannya yang kecil. 

Miskonsepsi seperti ini juga terjadi pada contoh 

simbiosis antara kupu-kupu dan bunga. Siswa sangat 

mengetahui bahwa kupu-kupu menghisap sesuatu 

dari dalam kelopak bunga. Selain itu, mereka 

meyakini bahwa organisme yang merugikan adalah 

organisme parasit yang memperoleh makanan dengan 

cara menghisap sumber makanan dari organisme lain, 

maka mereka menafsirkan bahwa kupu-kupu 

merupakan parasit bagi bunga, dan bunga tidak 

mendapatkan keuntungan apapun dari kupu-kupu 

tersebut. Penafsiran ini menunjukkan bahwa siswa 

tidak hanya kurang memahami konsep interaksi 

hidup bersama tetapi juga konsep lain yang 

berhubungan dengan fenomena yang dicontohkan. 

Munson (2010) menemukan miskonsepsi yang sama 

dalam penelitiannya di tahun 1991, dimana siswa 

percaya bahwa kebutuhan setiap makhluk hidup 

adalah sama. miskonsepsi ini terjadi karena siswa 
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belum menguasai konsep relung (niche), dimana 

setiap makhluk hidup memiliki peran yang khas 

walaupun hidup dalam habitat yang sama. 

Materi bentuk-bentuk saling ketergantungan 

merupakan materi yang sangat erat dengan 

ekosistem, terutama rantai dan jaring-jaring 

makanan. Pada konsep ini, beberapa miskonsepsi 

yang dialami oleh siswa SMP diantaranya; siswa 

tidak memahami apa yang dimaksud dengan 

produsen, konsumen, dan dekomposer. Beberapa 

siswa mendefinisikan produsen sebagai organisme 

yang dimakan pertama kali dalam suatu rantai 

makanan. Konsep ini terbentuk sebagai hasil dari 

pemahaman siswa bahwa umumnya tumbuhan dalam 

rantai makanan merupakan organisme yang dimakan 

pertama kali, mereka tidak memahami alasan 

mengapa tumbuhan menjadi organisme yang 

dimakan pertama kali dan tidak memakan organisme 

lain. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui 

bahwa gagalnya siswa memahami suatu konsep 

adalah karena penerapan konsep yang salah sebagai 

alasan mereka memilih jawaban. Misalnya, 

menjawab jamur sebagai produsen karena jamur 

mampu menghasilkan makanannya sendiri. Konsep 

bahwa produsen adalah organisme yang mampu 

membuat makanan sendiri adalah benar, namun 

konsep bahwa jamur mampu membuat makanan 

sendiri adalah salah. Miskonsepsi ini berdampak pada 

sulitnya siswa menentukan konsumen primer dalam 

suatu jaring-jaring makanan. Siswa menafsirkan 

konsumen primer sebagai konsumen yang ada dalam 

satu rantai makanan. Konsep yang berbeda 

ditemukan Ozkan (2004) yang menafsirkan 

konsumen primer dalam jaring-jaring makanan 

adalah konsumen yang memiliki banyak sumber 

makanan, yaitu manusia. Perbedaan pemikiran siswa 

terhadap konsep ini dapat terjadi karena siswa 

memfokuskan arti kata primer dalam dua hal yang 

berbeda. Siswa meyakini bahwa primer berarti yang 

utama, konsumen primer berarti pemangsa utama 

atau pemangsa dalam rantai makanan utama.  

Penguasaan konsep aliran energi yang terjadi 

melalui peristiwa makan dan dimakan sangat 

dibutuhkan untuk dapat memahami alasan adanya 

interaksi dalam kehidupan. Pemahaman yang salah 

pada konsep ini adalah siswa mengangangap bahwa 

dalam suatu rantai makanan, organisme yang 

mempunyai ukuran tubuh lebih besar, lebih kuat dan 

banyak sumber makanannya adalah organisme yang 

memiliki energi paling besar. Miskonsepsi siswa 

pada konsep ini sama dengan yang ditemukan oleh 

Ozkan (2004), manusia adalah organisme yang paling 

besar energinya dengan alasan manusia memiliki 

banyak sumber makanan. Pada dasarnya beberapa 

diantara mereka memahami bahwa produsen adalah 

sumber energi, namun yang tidak mereka pahami 

adalah bahwa energi yang mengalir dalam alur 

peristiwa makan dan dimakan bukan mengalami 

pertamahan jumlah energi tetapi mengalami 

penurunan jumlah energi. Semakin panjang rantai 

makanan, maka semakin sedikit energi yang 

mengalir. Dengan kata lain, siswa memahami konsep 

yang terbalik, penafsiran siswa pada konsep ini 

adalah bahwa setiap organisme memperoleh energi 

dari sumber makanan yang dimakannya sehingga 

semakin banyak sumber makanan yang dimakan, 

semakin banyak juga energi yang diperoleh. 

Siswa juga mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan contoh jaring-jaring makanan suatu 

ekosistem. Jaring-jaring makanan yang disajikan 

diumpakan megalami gangguan baik karena ulah 

manusia maupun bencana alam, sehingga berdampak 

pada keberlangsungan sistem dalam ekosistem 

tersebut. Dalam kasus ini miskonsepsi yang dialami 

oleh siswa adalah bahwa jika terjadi gangguan pada 

salah satu komponen dalam pola interaksi, maka hal 

tersebut hanya akan mempengaruhi organisme yang 

memiliki hubungan langsung dengan organisme yang 

mengalami gangguan. Misalnya, dalam suatu 

ekosistem danau, ikan besar mengalami ganguan 

karena ditangkap oleh manusia, maka gangguan ini 

ditafsirkan siswa hanya akan mempengaruhi 

kehidupan organisme yang memakan dan dimakan 

oleh ikan besar tersebut, mereka tidak memikirkan 

bahwa organisme yang dimakan dan juga dimakan 

oleh ikan besar dapat mempengaruhi organisme lain 

yang tidak berhubungan dengan ikan besar. Hasil 

yang sama juga dijumpai dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Ozkan (2004), siswa percaya bahwa 

perubahan dalam suatu populasi hanya akan 

mempengaruhi populasi lain jika dua populasi 

tersebut terkait secara langsung sebagai pemangsa 

dan yang dimangsa. Kesalahan siswa menafsirkan 

konsep ini adalah siswa hanya fokus pada satu rantai 

makanan yang terganggu. Menurut siswa, jaring-

jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang 

dihubungkan oleh organisme yang sama-sama 

berperan dalam rantai makanan yang berbeda, oleh 

sebab itu hanya organisme tersebutlah yang akan 

saling mempengaruhi, sedangkan organisme lain 

dalam rantai makanan yang berbeda tidak memiliki 

hubungan, walaupun mereka dalam satu jaring-jaring 

makanan. Siswa belum memahami konsep bahwa 

rantai makanan yang ada dalam jaring-jaring 

makanan merupakan suatu sistem yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

Populasi sebagai konsep yang paling dikuasai 

oleh siswa merupakan bagian dari komponen 

ekosistem. Pada konsep ini seluruh siswa memahami 

bahwa individu adalah satu organisme. Oleh sebab 

itu, sedikit miskonsepsi yang dialami siswa pada 

konsep ini adalah jika organismenya lebih dari 1 

maka disebut populasi. Siswa kurang spesifik dalam 

mendefinisikan bahwa karakteristik populasi adalah 

spesies yang sama, dan berada pada tempat dan waktu 

yang sama. Ozkan (2004) menemukan miskonsepsi 

populasi terbatas hanya pada jumlah manusia disuatu 

tempat atau penduduk. Siswa mungkin pernah 

mendengar kata populasi, meskipun tidak pernah 

dengan sengaja mencari tahu tentang apa itu populasi, 

siswa dapat menafsirkan populasi berdasarkan apa 

yang mereka pahami. Hal ini karena dasar yang 
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digunakan siswa untuk membangun konsep adalah 

dari apa yang mereka dengar dan mereka lihat dalam 

kehidupan sehari-hari mereka (Munson, 2010). 

Melakukan identifikasi dan 

mengklasifikasikan miskonsepsi yang dialami siswa 

merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk 

mengkostruksi pengetahuan siswa dalam konsep 

yang benar (Yucel, et al., 2015). Banyaknya 

miskonsepsi yang dialami siswa tentang interaksi 

makhluk hidup dan lingkungan menegaskan bahwa 

siswa tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang lingkungan yang ada disekitar mereka. 

Menurut Yucel, et al. (2015) hal ini sebagai dampak 

dari aktivitas siswa sehari-hari yang tidak lagi 

mendapat kesempatan berinteraksi secara langsung 

dengan alam, mereka dapat dengan mudah 

mengakses informasi dari TV, video, internet atau 

media lain tanpa harus mencari tahu secara langsung 

apa yang terjadi dengan lingkungan mereka. Oleh 

sebab itu, membelajarkan konsep interaksi makhluk 

hidup dan lingkungan dengan metode penyelidikan 

dapat dijadikan sebagai jembatan bagi siswa untuk 

lebih mengenali alam dan lingkungan mereka. 

Menghadirkan pengalaman baru bagi siswa, 

memperjelas konsep-konsep yang abstrak dalam 

kegiatan praktikum yang nyata untuk membangun 

konsep baru dan mengubah miskonsepsi mereka 

kepada konsep yang benar (Durmus, J. & Bayraktar, 

S., 2010). 

Kurangnya pengetahuan siswa tentang konsep 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan terjadi 

karena siswa menggunakan konsep yang salah untuk 

mengkonstruksi pemikiran mereka menjadi sebuah 

konsep yang mereka yakini. Penyebab lain dari 

masalah ini adalah siswa belum menguasai konsep 

yang seharusnya telah mereka kuasai sebelum 

mempelajari interaksi makhluk hidup dan 

lingkungan, seperti; biotik dan abiotik, struktur tubuh 

tumbuhan dan hewan, pertumbuhan dan 

perkembangan, serta klasifikasi makhluk hidup. 

Selain itu, untuk mempermudah siswa dalam 

memahami bagaimana setiap makhluk hidup 

berinteraksi, melakukan hubungan satu sama lain, 

saling mempengaruhi dan membentuk suatu sistem, 

terlebih dahulu siswa harus menguasai tentang 

bagaimana peran masing-masing organisme dalam 

mempertahankan hidup dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Jika disesuaikan dengan materi 

dalam kurikulum 2013, maka alur pembelajaran 

dapat dimulai dari konsep lingkungan, komponen 

lingkungan (biotik dan abiotik), habitat dan relung, 

interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola, 

bentuk-bentuk saling ketergantungan dan diakhiri 

dengan pola interaksi manusia mempengaruhi sistem. 

Siswa sekolah dasar dan menengah adalah 

anak-anak yang masih berada pada tingkat dasar 

kemampuan pemikiran operasional, oleh sebab itu 

untuk menghilangkan miskonsepsi dan dapat 

membelajarkan konsep interaksi makhluk hidup dan 

lingkungan dengan baik, guru sebaiknya 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat 

melibatkan siswa aktif secara mental dan fisik dalam 

kegiatan penyelidikan didampingi dengan petunjuk 

kegiatan (Durmus, J. & Bayraktar, S., 2010). Salah 

satu contoh pembelajaran yang dapat dilakukan 

adalah dengan melibatkan fenomena yang dekat 

dengan kehidupan siswa sehari-hari, mengeksplorasi 

pengetahuan awal siswa untuk menggiring siswa 

dalam penyelidikan mereka sendiri, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengamati dengan 

indra mereka tentang konsep yang benar, 

membiarkan mereka membuktikan sendiri bahwa 

konsep yang mereka yakini adalah salah, dan 

membimbing mereka pada kesimpulan yang sesuai 

dengan konsep ilmiah. Langkah pembelajaran dengan 

penyelidikan pendekatan heuristik tersebut akan 

membantu siswa mengkostruksi pengetahuan awal 

mereka untuk membangun pengatahuan baru 

berdasarkan pengalaman mereka sendiri. 

 

PENUTUP 

Penguasaan siswa SMP terhadap konsep 

interaksi makluk hidup dan lingkungan masih sangat 

rendah. Hal ini terjadi karena miskonsepsi yang 

dialami siswa pada konsep lingkungan, interaksi 

hidup bersama, bentuk-bentuk saling ketergantungan 

dan pola interaksi mempengaruhi sistem. Untuk dapat 

membelajarkan konsep-konsep tersebut dengan baik, 

guru harus memfokuskan tujuan pembelajaran pada 

penguasaan konsep siswa. Salah satu metode 

pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan 

interaksi makhluk hidup dan lingkungan pada tingkat 

SMP adalah melalui pembelajaran berbasis 

penyelidikan dengan pendekatan heuristik. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir ilmiah dan 

hubungannya dengan kemampuan multi representasi siswa dalam pembelajaran IPA. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sanggau Kalimantan Barat tahun ajaran 

2015/2016. Data kemampuan berpikir ilmiah siswa diperoleh dari hasil tes Classroom Test 

Of Scientific Reasoning (LCTSR) yang dikembangkan Lawson. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kemampuan berpikir ilmiah siswa masih rendah, yaitu tingkat kemampuan berpikir 

konkret sebesar 3,7% dan kemampuan berpikir pada tingkat Low Formal sebesar 96,3%. 

Kemampuan multi representasi siswa pada tingkat berpikir lebih tinggi akan lebih mudah 

dibanding pada tingkat berpikir rendah.  

 

Kata kunci: Berpikir ilmiah, Multi representasi, Pembelajaran IPA 

 

PENDAHULUAN  

 Pembelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) di 

sekolah dapat dipandang dari dua sisi yaitu sebagai 

produk hasil kerja ilmuwan dan sebagai proses 

bagaimana ilmuwan bekerja untuk dapat 

menghasilkan ilmu pengetahuan (Waldrip et al, 

2010). Penerapan Pembelajaran IPA di kelas dengan 

dua sisi pandangan tersebut akan dapat memberi 

dampak pembelajaran yang berbeda.  

 Pembelajaran dengan pandangan bahwa IPA 

sebagai produk hasil ilmu pengetahuan, lebih 

berorientasi pada pemberian informasi tentang fakta, 

hukum, konsep dan teori yang ada, tanpa memberi 

kesempatan pada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan tentang IPA dengan usaha sendiri. Siswa 

hanya dianggap sebagai  objek pasif dalam menerima 

pengetahuan yang diberikan guru melalui ceramah 

(Silk et al, 2009).  

 Pembelajaran IPA dengan pandangan bahwa 

IPA sebagai proses bagaimana ilmuwan bekerja, akan 

menempatkan siswa sebagai seseorang yang berusaha 

untuk mencari, mengolah dan menemukan sendiri 

tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Pembelajaran 

akan lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan 

untuk mengetahui dan terlibat secara aktif dalam 

menemukan konsep dari fenomena yang ada di 

lingkungan sekitar (Rizal, 2014). 

 Tujuan pembelajaran pada kurikulum nasional 

terdapat 3 ranah, ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Pada ranah kognitif, kompetensi 

pembelajaran IPA adalah kemampuan siswa dalam 

memahami ilmu pengetahuan secara faktual, 

konseptual dan prosedural sesuai dengan rasa ingin 

tahunya. Kompetensi tersebut mengandung makna 

bahwa dalam proses pembelajaran IPA di sekolah 

lebih diarahkan pada IPA sebagai proses untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan 

dengan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 

2013, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik 

dalam kurikulum 2013, membawa konsekuensi 

dalam pembelajaran IPA lebih menekankan pada 

kemampuan berpikir ilmiah. Kemampuan berpikir 

ilmiah yang baik akan berdampak pada literasi sains 

siswa.  

 Literasi sains siswa Indonesia pada beberapa 

dekade ini selalu berada pada posisi yang kurang 

menggembirakan. Pengukuran literasi sains untuk 

siswa-siswa sedunia dilakukan oleh OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and 

Development), dengan menggunakan Tes PISA 

(Programme for International Student Assessment). 

Pada Tahun 2000 siswa Indonesia berada pada 

peringkat 39 dari 41 negara,  tahun 2003 peringkat 38 

dari 40 negera, tahun 2006 peringkat 50 dari 57 

negara, tahun 2009 peringkat 57 dari 63 negara, dan 

pada tahun 2012 peringkat ke 64 dari 65 negara 

(OECD Family Database, 2015). Rendahnya literasi 

sains siswa-siswa Indonesia disinyalir karena proses 

pembelajaran IPA di sekolah masih menekankan 

pada IPA sebagai sebuah produk pengetahuan, belum 

menekankan pada IPA sebagai sebuah proses 

penemuan ilmu pengetahuan oleh ilmuwan 

(Widiyanti et al,  2015). Pembelajaran IPA disekolah 

lebih menekankan pada pemberian informasi fakta, 

konsep dan teori-teori yang dihasilkan ilmuwan, dan 

penyampaiannya banyak didominasi oleh guru 

(Teacher Center Learning). 

Berpikir ilmiah dalam pembelajaran IPA 

sangat dibutuhkan untuk membuat siswa mengetahui 

bahwa dalam pembelajaran IPA adalah merupakan 

sebagai proses. Berpikir ilmiah sangatlah penting 

untuk membangun penjelasan ilmiah yang berupa 

fakta-fakta dan selanjutnya menghasilkan mekanisme 

kerja sebab akibat dari hasil penyelidikan dan 

fenomena (Chen & She, 2014). Berpikir ilmiah 

adalah fokus utama dari pembelajaran sains, 

berpengaruh pada prestasi akademik siswa, serta 

berpengaruh pada kemampuan siswa mengambil 

keputusan dalam kehidupan sehari-hari untuk kesuk-

sesan hidup (Ding et al, 2016  dan Varma, 2014).  
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 Kemampuan berpikir ilmiah merupakan 

kemampuan yang mencakup mulai dari pola berpikir 

empiris-induktif hingga hipotesis-deduktif (Lawson, 

2004), dan kemampuan berpikir yang terlibat dalam 

penyelidikan, eksperimen, evaluasi bukti, inferensi 

dan argumentasi (Zimmerman, 2007). Berpikir 

ilmiah dibutuhkan dalam memahami sains atau ilmu 

pengetahuan alam (Piraksa et al, 2014).  

 Siswa yang memahami sains, akan bisa 

menjelaskan sains dalam berbagai bentuk (multi 

representasi), misalnya dalam bidang matematika, 

siswa yang memahami matematika dengan baik, 

maka akan dapat menjelaskan matematika dalam 

bentuk rumus, sajian angka-angka, grafik dan tabel 

(Hwang & Chen, 2007) . Demikian juga dalam 

bidang IPA, siswa yang memahami konsep IPA 

dengan baik dan mempunyai kemampuan berpikir 

ilmiah yang baik, maka siswa tersebut akan dapat 

menjelaskan konsep yang dipahaminya dalam 

berbagai bentuk (multi representasi). Fenomena alam 

dapat disajikan dalam bentuk gambar, penjelasan 

fenomena alam dapat disajikan dalam bentuk animasi 

atau model, dan disajikan dalam bentuk grafik. 

 Multi representasi dalam pembelajaran dapat 

diartikan sebagai bentuk penyajian pesan dengan 

berbagai macam sarana (Treagust, 2012), misalnya 

dalam bentuk teks, audio, audio visual,  dan animasi. 

Pendapat para ahli tersebut sangat sesuai untuk 

pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA tidak 

semua materi dapat dijelaskan secara makroskopis, 

terdapat banyak konsep-konsep yang bersifat abstrak 

yang membutuhkan penjelasan dengan menggunakan 

animasi atau video. Representasi eksternal (misalnya 

grafik, diagram dan vektor) adalah bagian penting 

dari bahasa fisika yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan membangun pemahaman tentang 

konsep fisika yang merupakan bagian dari 

pembelajaran IPA (Savinainen et al, 2015). 

 Pembelajaran dengan bantuan multimedia 

whiteboard system, siswa dapat menyelesaikan 

pemecahan masalah dan dapat membantu siswa 

merepresentasikan pemahamannya dalam berbagai 

bentuk multi representasi (Hwang & Chen, 2007). 

Representasi yang berbetuk grafik, tabel, foto, 

persamaan merupakan cara yang baik mengatur dan 

menampilkan data dalam bentuk visual (So, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut sangat penting bagi guru 

untuk menghadirkan multi representasi dalam kelas, 

agar siswa dapat memahami materi IPA dengan baik, 

terutama yang berhubungan dengan konsep-konsep 

abstrak. 

 Berdasarkan kajian diatas tentang pentingnya 

kemampuan berpikir ilmiah dalam pendidikan sains 

dan menghadirkan multi representasi dalam 

pembelajaran IPA didalam kelas, maka dilakukanlah 

penelitian tentang kemampuan berpikir ilmiah siswa 

dan multi representasi siswa di tingkat sekolah 

menengah pertama pada pembelajaran IPA. 

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Sanggau, kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat. 

METODE PENELITIAN 

 Sampel dari penelitian ini ada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Sanggau tahun ajaran 2015/2016 

sebanyak 135 siswa yang terbagi dalam 5 kelas (70 

laki-laki, 65 perempuan). Usia siswa yang mengikuti 

tes ini terdapat pada rentang umur 14 sampai 17 

tahun. Pengambilan sampel dilakukan pada semua 

siswa untuk kemampuan berpikir ilmiah dan untuk 

multi representasi siswa dilakukan pada beberapa 

siswa yang mempunyai hasil tes berpikir yang lebih 

tinggi dan yang lebih rendah. 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah 1) metode tes dengan menggunakan 

kemampuan berpikir ilmiah yang dikembangkan oleh 

Lawson pada tahun 2000 yaitu Classroom Test Of 

Scientific Reasoning  dan soal yang berkaitan dengan 

multi representasi pada siswa, 2) metode wawancara 

pada siswa untuk mengetahui kemampuan multi 

representasi siswa yang telah mengerjakan soal tes 

dan pada guru IPA yang ada di SMP Negeri 3 

Sanggau untuk dapat mengetahui proses 

pembelajaran IPA selama ini. 

 Desain penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Variabel yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah variabel kemampuan berpikir ilmiah dan 

variabel multi representasi. 

 Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

tes kemampuan berpikir ilmiah yang dikembangkan 

oleh Lawson 2000 yaitu Classroom Test of Scientific 

Reasoning (LCTSR), yang mencakup 6 aspek, yaitu: 

(1) Kemampuan menyelesaikan masalah yang 

berhubungan dengan konservasi massa dan volume 

(CMV), (2) kemampuan melakukan berpikir 

proporsional (PPT), (3) kemampuan menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan pengontrolan 

variabel (CV), (4) kemampuan penyelesaian masalah 

yang berhubungan dengan probabilitas berpikir 

(PBT), (5) kemampuan melakukan berpikir korelasi 

(CT), kemampuan melakukan penalaran hipotetis-

deduktif (HDR). Kemampuan berpikir ilmiah siswa 

juga dapat dikelompokkan berdasarkan skor total 

yang didapat dari 24 soal yang diberikan, yang terdiri 

dari skor maksimal 24 dan skor minimal 0. Kriteria 

kemampuan berpikir ilmiahnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel.1. Skor Analisis tes berpikir ilmiah 
Skor Kategori 

0 - 9 Konkret 

10 - 14 Low Formal 

15 - 19 Upper Formal 

20 - 24 Post Formal 

 

 Analisis kemampuan berpikir ilmiah siswa 

menggunakan rata-rata, dan standar deviasi untuk 

semua kelas dan berdasarkan perbedaan jenis 

kelamin. 

 Soal tertulis yang berkaitan dengan multi 

representasi yang terdiri dari soal yang mengandung 

beberapa representasi seperti tabel, gambar dan 

grafik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil tes kemampuan berpikir ilmiah yang 

dilakukan pada siswa kelas VIII sebanyak 135 siswa 

yang terdiri dari 70 siswa laki – laki dan 65 siswa 

perempuan didapat data yang kategorinya dibagi 

menjadi 2 jenis, yaitu pembagian berdasarkan tingkat 

berpikir dan pembagian berdasarkan 6 aspek 

kemampuan berpikir siswa yang telah dikategorikan. 

 Berdasarkan pembagian tingkat berpikir, hasil 

penelitian ini didapat data seperti pada grafik dibawah 

ini: 

  
Gambar 1.Grafik kemampuan berpikir ilmiah  

                   Siswa 

 

  Grafik diatas menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir ilmiah siswa yang masuk pada 

tingkat Low Formal sebanyak 5 siswa atau 3,70% dari 

seluruh siswa, dan siswa yang masuk kedalam 

kelompok siswa pada tingkat konkret sebanyak 130 

siswa atau 96,3% dari seluruh siswa, sedangkan untuk 

tingkat kemampuan berpikir ilmiah pada upper 

formal dan post formal sebanyak 0 siswa atau 0%. 

 Dari 4 tingkat kemampuan berpikir ilmiah 

yang di bagi oleh Lawson, siswa SMP Negeri 3 

Sanggau hanya bisa memenuhi 2 tahap yang paling 

bawah. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat berpikir 

siswa masih belum berkembang dengan baik dengan 

pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut. 

Siswa dalam pembelajaran masih belum bisa dibawa 

ke pembelajaran IPA yang abstrak (mikroskopis). 

Siswa ini masih harus belajar IPA yang 

representasinya bersifat makroskopis saja agar dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih 

memahami pembelajaran. Mengingat dalam belajar 

IPA terdiri dari 3 representasi yaitu makroskopis, 

mikroskopis dan simbolik. 

 Hasil penelitian yang dikaji berdasarkan 6 

aspek kemampuan berpikir, didapat hasil data yang 

dapat dilihat pada 2 tabel dibawah ini. 

Tabel 2. Hasil Kemampuan Berpikir Ilmiah 

Siswa SMP Negeri 3 Sanggau 
Pola Berpikir Rata-rata Standar Deviasi 

Konservasi massa dan 

volume (CMV) 
0,2278 0,2756 

Berpikir Proposional 

(PPT) 
0,1259 0,1976 

Pengendalian variabel 

(CV) 
0,1408 0,1458 

Berpikir probabilitas 

(PBT) 
0,1185 0,2156 

Berpikir Korelasi (CT) 0,3815 0,3244 

Berpikir hipotetis-

deduktif (HDR) 
0,2611 0,2090 

 Kemampuan yang diukur dengan 6 aspek 

diatas mempunyai nilai interval antara 0 – 1, dengan 

nilai terendahnya adalah 0 dan nilai tertingginya 

adalah 1. Dari data di tabel1, didapat hasil bahwa 

kemampuan penyelesaian masalah yang berhubung-

an dengan probabilitas (PBT), kemampuan melaku-

kan berpikir proposional (PPT) dan kemampuan 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

variabel (CV) mempunyai nilai yang paling rendah 

dari 6 aspek yang diukur untuk semua siswa. 

Kemampuan yang paling tinggi didalam tes ini adalah 

kemampuan untuk melakukan korelasi (CT). Temuan 

tersebut sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Piraksa et al (2014) yang menemukan 

bahwa kemampuan berpikir siswa paling rendah pada 

aspek PPT, CV dan HDR serta  Moore dan Rubbo 

(2012) siswa mengalami kesulitan pada aspek CV dan 

HDR. Secara keseluruhan, hasil pengukuran 

kemampuan berpikir siswa disetiap aspek tergolong 

rendah dibanding dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Piraksa et al.(2014) dimana hasil 

disetiap aspek berpikir diatas 0,3-0,8.  

Tabel 3. Hasil Kemampuan Berpikir Ilmiah 

Siswa Berdasarkan Perbedaan Jenis 

Kelamin 
Pola 

Berpikir 

Jenis 

kelamin 
Jumlah 

Rata- 

rata 

Standar 

deviasi 

Konservasi 

massa dan 

volume 

(CMV) 

Laki-laki 

 

perempuan 

70 

 

65 

0,300 

 

0,150 

0,3173 

 

0,1966 

Berpikir 

Proposional 

(PPT) 

Laki-laki 

 

perempuan 

70 

 

65 

0,1321 

 

0,1192 

0,2073 

 

0,1880 

Pengendalian 

variabel (CV) 

Laki-laki 

 

Perempuan 

70 

 

65 

0,1351 

 

0,1469 

0,1551 

 

0,1361 

Berpikir 

probabilitas 

(PBT) 

Laki-laki 

 

perempuan 

70 

 

65 

0,0964 

 

0,1423 

0,1917 

 

0,2378 

Berpikir 

Korelasi (CT) 

Laki-laki 

 

perempuan 

70 

 

65 

0,3571 

 

0,4077 

0,3086 

 

0,3411 

Berpikir 

hipotetis -

deduktif 

(HDR) 

Laki-laki 

 

perempuan 

70 

 

65 

0,2571 

 

0,2654 

0,2169 

 

0,2019 

 Kemampuan berpikir ilmiah siswa jika 

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, didapat hasil 

bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara 

siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil ini sejalan 

dengan temuan yang didapat oleh Piraksa et al (2014) 

dan Al-zoubi et al (2009) bahwa tidak ada perbedaan 

yang ditemukan antara siswa laki-laki dan perempuan 

pada kemampuan berpikir ilmiah. 

 Siswa SMP Negeri 3 Sanggau dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir ilmiah pada 6 aspek ini belum berkembang 

dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh pada 

proses pembelajarannya, siswa tidak dilatih untuk 

terbiasa dengan pembelajaran yang menunjang untuk 
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siswa mempunyai kemampuan berpikir ilmiah. 

Kemampuan CV dan CT dapat dikembang-kan jika 

dalam suatu pembelajarannya siswa melakukan 

proses bagaimana IPA ditemukan. Oleh karena itu, 

desain pembelajaran sangat mem-pengaruhi 

keaktifan berpikir ilmiah siswa (Lee & She, 2010).   

 Hasil tes tertulis dan wawancara yang 

dilakukan pada beberapa siswa yang yang 

mempunyai skor kemampuan berpikir ilmiah yang 

lebih tinggi dan lebih rendah, didapat siswa yang 

mempunyai kemampuan berpikir lebih tinggi akan 

lebih mudah memahami soal tes tersebut dibanding 

siswa yang masuk pada kemampuan berpikir yang 

lebih rendah. Kemampuan multirepresentasi siswa 

pada tes ini masih belum maksimal, siswa masih sulit 

untuk memahami soal tes tersebut dan 

menyelesaikannya.  

 Soal-soal yang diberikan pada tes yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan multi 

representasi ini terdiri dari (1)kemampuan siswa 

untuk membaca tabel, (2)kemampuan anak untuk 

merepresentasikan dalam sebuah gambar suatu 

konsep, (3)kemampuan siswa untuk membaca grafik. 

Pada soal pertama kemampuan siswa untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan dalam bentuk 

tabel didapat bahwa siswa yang kemampuan berpikir 

rendah dan tinggi bisa menjawab soalnya. Pada soal 

ke dua yaitu soal yang menuntut siswa untuk 

mengambarkan sketsa yang menunjukkan dua buah 

permukaan yang saling bergesekan antara 1 dengan 

yang lain didapat bahwa, anak yang mempunyai 

kemampuan lebih tinggi akan lebih  mendekati 

gambar yang sesuai konsep, tetapi anak yang 

mempunyai kemapuan yang lebih rendah 

pemahaman maksud soalnya lebih rendah sehingga 

sketsa yang dibuat tidak sesuai dengan yang diminta. 

Gambar hasil sketsa yang siswa kerjakan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 
 

 

 

Gambar.2. Hasil sketsa siswa dengan 

kemampuan berpikir terendah dites 

 

 
 

 

Gambar 3. Hasil sketsa siswa dengan  

     kemampuan berpikir tertinggi dites 

 Soal ketiga adalah soal yang direpresentasikan 

dalam bentuk grafik, dan siswa membaca grafik 

tersebut dan menentukan jenis gerak apa yang 

dilakukan oleh benda yang menghasilkan bentuk 

grafik tersebut. Hasilnya, siswa yang mempunyai 

kemampuan berpikir lebih tinggi dapat dengan 

mudah menjawab dengan memberikan sedikit 

petunjuk, sedangkan siswa yang mempunyai 

kemampuan yang lebih rendah tidak bisa menjawab 

soal tersebut walaupun sudah diberi petunjuk.  

 Hasil penelitian untuk multi representasi ini 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan multi 

representasi siswa masih rendah, sehingga tidak dapat 

merepresentasikan suatu konsep IPA. Hal ini dapat 

mencerminkan bahwa siswa dalam pembelajarannya 

masih belum maksimal dalam belajar, karena 

karakteristik siswa belajar salah satunya adalah 

mampu membangun beberapa representasi dan 

menggunakan representasi mereka untuk memahami 

pemahaman yang mendalam tentang ide-ide fisika 

(Sutopo & Waldrip, 2014). 

 Pengumpulan data yang berupa wawancara 

dengan guru IPA di SMP Negeri 3 Sanggau dan 

beberapa siswa didapat hasil bahwa bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran IPA  menggunakan 

LKS yang dicetak oleh penerbit, proses pembelajaran 

yang dilakukan masih menggunakan pandangan 

bahwa IPA sebagai produk sehingga pembelajaran 

yang dilakukan didalam kelas masih menggunakan 

metode ceramah. Bahan ajar dan proses pembelajaran 

yang dilakukan seperti ini merupakan beberapa faktor 

yang membuat kemampuan berpikir ilmiah dan multi 

representasi siswa SMP Negeri 3 Sanggau belum 

sesuai dengan yang seharusnya siswa SMP miliki 

yaitu kemampuan berpikir ilmiah ditahap formal 

dengan kemampuan belajar yang sudah bisa 

memahami IPA dengan 3 representasi yaitu 

makroskopis, mikroskopis dan simbolik. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

ilmiah  dan multi representasi siswa sekolah 

menengah pertama di SMP Negeri 3 Sanggau masih 

rendah serta tingkat kemampuan berpikir ilmiah 

siswa menentukan kemampuan multi representasi 

siswa tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan 

kemampuan berpikir ilmiah dan multi representasi 

siswa rendah adalah bahan ajar yang digunakan, 

proses pembelajaran yang dilakukan dan assessment 

yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 3 Sanggau. 

 Untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

ilmiah dan multi representasi siswa SMP Negeri 3 

Sanggau, maka diperlukan pengembangan bahan ajar 

dan assessment yang dapat membantu siswa untuk 

lebih terbiasa berpikir ilmiah agar dapat memenuhi 6 

aspek kemampaun berpikir ilmiah tersebut dan dapat 

melatih siswa untuk berada pada tingkat berpikir 

formal. Sebaiknya perencanaan pembelajarannya 

berhubungan dengan pembelajaran berbasis inkuiri 

(Johnshon dan Lawson, 1998; Zimmerman, 2007; 

dan Bao et al, 2009) yang kemampuan berpikir ilmiah 

siswa dilatih serta ditunjang bahan ajar yang dapat 

mewakili 3 representasi yang ada pada pembelajaran 

IPA.  

Saran 

 Pembelajaran IPA perlu berorientasi sains, 

dan siswa perlu sejak awal diperkenalkan dengan 

multi representasi. 
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Abstrak 

 

Kemampuan berpikir kritis perlu dimiliki siswa sebagai bekal menghadapi tantangan masa 

depan. Berpikir kritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dalam mengasah 

kemampuan kognitif siswa, sehingga sekolah terus berupaya meningkatkannya. Kemampuan 

berpikir kritis adalah kemampuan berpikir logis dan reflektif yang difokuskan pada 

pengambilan keputusan yang dipercayai dan akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada mata pelajaran IPA. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas VIII sebanyak 171 siswa. Data diperoleh melalui tes kemampuan 

berpikir kritis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa persentase rata-rata kemampuan 

klarifikasi dasar 37,28%, kemampuan dasar pengambilan keputusan 68,91%, kemampuan 

perkiraan dan pengintegrasian 32,72%, kemampuan memberikan penjelasan lebih lanjut 

49,44%, dan kemampuan menyimpulkan 26,74%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA perlu ditingkatkan. Penelitian lebih 

lanjut diperlukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau masalah yang disimulasikan sebagai 

dasar dalam penyampaian materi.  

 

Kata kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, IPA  

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran IPA mengedepankan penalaran 

induktif daripada deduktif dengan pendekatan ilmiah 

untuk melatih keterampilan berpikir siswa. Salah satu 

keterampilan berpikir yang diamanatkan mengarah 

pada Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang 

meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, 

dan kreatif. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah 

satu aspek kemampuan berpikir yang harus dimiliki 

siswa sebagai bekal untuk menghadapi tantangan 

masa depan. Untuk itu harus dilatihkan dan 

dibiasakan sejak dini utamanya di bangku sekolah 

sebagai sarana pendidikan formal. (Zhou et.al., 2013) 

menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan 

merupakan kemampuan kognitif yang sangat penting, 

sehingga sekolah terus berupaya untuk 

meningkatkannya. Pada kenyataannya, berpikir kritis 

telah menjadi keterampilan yang penting yang harus 

dimiliki siswa agar bisa berhasil dalam belajar. 

Menjadi pemikir yang kritis yang mampu 

menganalisis dan menalar adalah kunci untuk 

membuka cakrawala berpikir (Cheong & Cheung, 

2008). 

Pembelajaran IPA yang  selama ini dilakukan 

umumnya masih bersifat teacher centered approach  

(Rizal, 2014). Selain itu guru masih menggunakan 

metode konvensional sehingga siswa kurang 

dilibatkan secara aktif (Herawati dkk., 2013). 

Menurut Windayati (2014) siswa memiliki kultur 

belajar rendah berdasarkan informasi guru IPA di 

SMPN 2 Rembang Kabupaten Pasuruan. Kenyataan 

tersebut tidak hanya dialami oleh sekolah-sekolah di 

wilayah timur Kabupaten Pasuruan tetapi juga 

menyeluruh di banyak wilayah. Kondisi tersebut 

diperkuat Syamsuri (2014) yang menyatakan bahwa 

para guru senang sekali mendapatkan LKS dari guru-

guru lain atau melalui MGMP dengan cara copy paste 

sehingga LKS yang digunakan seragam dalam 

wilayah MGMP dan menganggap siswa belajar jika 

mengerjakan LKS. Artinya guru sudah berusaha 

untuk merancang pembelajaran dengan baik hanya 

saja pembelajaran yang diterapkan selama ini kurang 

dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis. 

Kondisi pembelajaran yang berpusat pada 

guru sebenarnya membatasi proses berpikir siswa 

sehingga siswa tidak terlatih untuk berpikir kritis 

dalam menanggapi sebuah permasalahan dan 

menyelesaikannya secara ilmiah karena menurut 

Peter (2012) kurangnya latihan, terbatasnya sumber 

belajar, persepsi yang bias, dan waktu belajar yang 

terbatas dapat menghambat berpikir kritis siswa. 

Dalam hal ini guru juga perlu mendalami 

karakteristik siswa agar mengetahui bagaimana cara 

membelajarkan suatu konsep dan melatih 

keterampilan mereka dalam berpikir dan menalar 

secara ilmiah berdasarkan fakta empiris. Menurut 

Corson (2007) meskipun siswa mengetahui suatu 

konsep belum tentu mereka dapat menerapkannya. 

Keterampilan berpikir kritis bisa diaktifkan ketika 

siswa dihadapkan pada permasalahan yang belum 

diketahui, materi yang belum dipahami, pertanyaan-

pertanyaan, atau kasus. Penerapan keterampilan 

berpikir dapat dilihat dari penjelasan, keputusan, 

penampilan, dan hasil yang valid dalam konteks 

mailto:aristrapsilowati@gmail.com
mailto:supriyono.koeshandayanto.fmipa@um.ac.id


SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

 

468 

pengetahuan dan pengalaman serta perkembangan 

kemampuan dan keterampilan berpikir lainnya (King 

et.al., tanpa tahun). Berpikir kritis dapat dirangsang 

misalnya melalui pertanyaan open ended, 

memberikan pertanyaan pancingan yang 

membimbing siswa untuk berpikir analitis dan 

menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan 

atau menjawab masalah tersebut (Bruning, 2005). 

Menurut Boelryk et.al. (2007) berpikir kritis 

memerlukan latihan misalnya dalam menetapkan 

tujuan, masalah, atau pertanyaan yang didasarkan 

pada isu; asumsi; konsep; landasan empiris; membuat 

kesimpulan; implikasi dan konsekuensi; obyektif; 

dan teoritis. Lebih lanjut Boelryk menyebutkan ada 

tiga dimensi dari keterampilan berpikir kritis yaitu 

meliputi penalaran, penyelidikan, dan kerangka kerja. 

Kritis bisa dipandang sebagai integrasi dari tiga 

bentuk kekritisan: penalaran kritis, refleksi diri yang 

kritis dan tindakan kritis yang terintegrasi menjadi 

satu kesatuan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam 

mengambil keputusan (Wass et.al., 2010). 

Berpikir kritis adalah proses intelektual dalam 

menyusun konsep, menerapkan, menganalisis, 

mensintesis, dan/atau mengevaluasi informasi yang 

dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, 

refleksi, penalaran atau komunikasi, dalam rangka 

untuk memandu keyakinan dan tindakan (Scriven, 

M., & Richard, P., 2005) dalam (Boelryk dkk, 2007). 

Selanjutnya Paul dan Elder (2007) menjelaskan 

bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan untuk 

mengevaluasi secara kritis atas keyakinan, asumsi, 

dan pandangan tentang konsep yang dipelajari. 

Menurut Lai (2011) berpikir kritis merupakan 

komponen keterampilan dalam menganalisis 

argumen, membuat kesimpulan berdasarkan 

penalaran induktif atau deduktif, menilai atau 

mengevaluasi, dan mengambil keputusan atau 

pemecahan masalah. 

Menurut Ennis (1993) tujuan dari penilaian 

berpikir kritis yaitu: (1) mendiagnosis tingkatan 

berpikir kritis siswa, (2) memberi umpan balik untuk 

siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

diatas rata-rata, (3) memotivasi siswa agar berpikir 

kritisnya menjadi lebih baik, (4) memberi informasi 

kepada guru tentang kesuksesan mereka dalam 

membelajarkan siswa berpikir kritis, (5) melakukan 

penelitian  tentang persoalan dan pertanyaaan 

instruksional dalam berpikir kritis, (6) membantu 

siswa dalam menentukan pilihan ketika masuk 

program pendidikan, (7) memberi informasi kepada 

pihak sekolah agar bisa bertanggung jawab dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswanya. 

Kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan berpikir logis dan reflektif yang 

difokuskan pada pengambilan keputusan yang 

dipercayai dan akan dilakukan (Ennis, 2011). 

Kemampuan berpikir kritis siswa dapat diukur 

dengan menggunakan tes yang diadaptasi dari 15 

indikator meliputi klarifikasi dasar untuk indikator 

nomor 1 sampai 3, dasar pengambilan keputusan 

untuk indikator nomer 4 dan 5, menyimpulkan untuk 

indikator nomer 6 sampai 8, memberikan penjelasan 

lebih lanjut untuk indikator 9 dan 10, perkiraan dan 

pengintegrasian untuk indikator 11 dan 12, serta 

kemampuan tambahan untuk indikator 13 sampai 15. 

Adapun indikator-indikator tersebut antara lain: (1) 

memfokuskan pertanyaan, (2) menganalisis argumen, 

(3) bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang, (4) mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, (5) 

mengobservasi dan mempertimbangkan observasi, 

(6) mendeduksi dan mempertimbangkan deduksi, (7) 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi, 

(8) membuat dan mengkaji nilai-nilai hasil 

pertimbangan, (9) mendefinisikan istilah dan mem-

pertimbangkan definisi, (10) mengidentifikasi 

asumsi, (11) memberi pertimbangan dan alasan, (12) 

menyatukan pendapat, (13) memproses tujuan yang 

tepat untuk situasi yang sesuai, (14) mempunyai 

perasaan yang peka, dan (15) menggunakan strategi 

yang tepat dalam diskusi dan presentasi (Ennis, 

2011). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat 

memetakan bagaimana profil kemampuan berpikir 

kritis siswa SMP di Kabupaten Pasuruan. Hal ini 

penting dilakukan untuk memberi gambaran atau data 

awal sebagai masukan bagi guru agar dapat 

merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik siswa sehingga mampu merang-

sang kemampuan mereka dalam berpikir kritis. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

(descriptive research) ditujukan untuk 

mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa 

adanya tanpa manipulasi maupun memberi perlakuan 

tertentu terhadap objek penelitian (Sukmadinata, 

2015:18).  

Penelitian dilakukan di SMP Negeri di 

Kabupaten Pasuruan. Subyek penelitian adalah siswa 

kelas VIII tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 

171 siswa. 

Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri 3 

tahap yaitu: tahap awal dengan menyusun instrumen 

penelitian dan meminta ijin observasi kepada pihak 

sekolah, tahap inti dengan memberikan tes kemam-

puan berpikir kritis kepada siswa subjek uji coba, dan 

tahap akhir merupakan analisis data hasil tes. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa tes kemampuan berpikir kritis. Soal tes 

kemampuan berpikir kritis yang digunakan diadaptasi 

dari Kristanto (2015) terdiri dari 10 indikator butir 

soal pada materi suhu dan kalor. Indikator butir soal 

merujuk pada indikator kemampuan berpikir kritis 

dari Ennis (2011). Instrumen yang digunakan 

dianalisis dengan SPSS 23 for windows untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. 

 

 

 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

 

469 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen 

tes yang digunakan menunjukkan bahwa instrumen 

yang digunakan valid dan reliabel dengan nilai 

cronbach’s alpha 0,992. Artinya dengan cronbach’s 

alpha>0,6 instrumen dikatakan reliabel. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa instrumen layak 

digunakan untuk pengambilan data.  

Analisis data yang diambil berdasarkan 

ketercapaian skor tiap indikator butir soal. Setiap 

butir soal mendapat skor 1 jika jawaban siswa salah 

dan tidak mengacu pada konsep IPA, skor 2 jika 

jawaban siswa benar tetapi tidak mengacu pada 

konsep IPA, dan skor 3 jika jawaban siswa benar dan 

mengacu pada konsep IPA (Kristanto, 2015). 

Persentase skor yang tercapai menunjukkan hasil 

tertinggi pada soal no. 2 dan 9 untuk kemampuan 

dalam dasar pengambilan keputusan yaitu 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya 

atau tidak sebesar 70,48% untuk observasi dan 

mempertimbangkan observasi sebesar 67,34% 

(Gambar 1). Hasil terendah soal no.7 untuk 

kemampuan menyimpulkan yaitu mendeduksi dan 

mempertimbangkan deduksi sebesar 16,19%. Hasil 

yang rendah lainnya juga ditunjukkan untuk indikator 

soal no. 4, 6, 8, dan 10 yaitu kemampuan perkiraan 

dan pengintegrasian dalam menyatukan pendapat 

sebesar 32,72%, menyimpulkan dalam hal 

mendeduksi dan mempertimbangkan deduksi sebesar 

37,28%, memberikan penjelasan lebih lanjut dalam 

hal mengidentifikasi asumsi sebesar 45,76%, dan 

kemampuan klarifikasi dasar dalam hal 

memfokuskan pertanyaan sebesar 20,9%.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase capaian kemampuan berpikir kritis siswa 

SMP masih rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persentase Capaian Kemampuan  

     Berpikir Kritis Setiap Indikator Butir  

     Soal 

 

 Analisis keseluruhan untuk kemampuan 

berpikir kritis siswa terbagi dalam lima kemampuan 

berpikir kritis seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Persentase Pencapaian untuk Setiap  

Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Nomer 

Butir 

Soal 

Persentase 

Rata-rata 

Skor Yang 

Tercapai 

Klarifikasi dasar 

Menganalisis 

argumen 

Memfokuskan 

pertanyaan 

1 dan 3 

10 
37,28 % 

Dasar 

pengambilan 

keputusan 

Mempertimban

gkan apakah 

sumber dapat 

dipercaya atau 

tidak 

Mengobservasi 

dan 

mempertimbang

kan observasi 

2 

 

 

9 

68,91% 

Perkiraan dan 

pengintegrasian 

Menyatukan 

pendapat 
4 32,72% 

Memberikan 

penjelasan lebih 

lanjut 

Mengidentifikas

i asumsi 
5 dan 8 49,44% 

Menyimpulkan 

Mendeduksi 

dan 

mempertimbang

kan deduksi 

6 dan 7 26,74% 

Berdasarkan tabel data hasil analisis dan 

gambaran siswa kelas VIII di Kabupaten Pasuruan 

dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa tergolong rendah karena dari lima kemampuan 

berpikir kritis hanya satu kemampuan yang memiliki 

rata-rata ketercapaian diatas 65% yaitu pada 

kemampuan dasar pengambilan keputusan.  

Skor rata-rata kemampuan berpikir kritis 

siswa dikonversikan kedalam rentang nilai 1-100 dan 

diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu: kategori 

sangat rendah untuk nilai ≤51,40; kategori rendah 

untuk nilai 51,41-62,90; kategori sedang untuk nilai 

62,91-74,30; kategori tinggi untuk nilai 74,31-85,70; 

dan kategori sangat tinggi untuk nilai ≥85,71 yang 

diadaptasi dari Gronlund dan Linn (1990). 

Berdasarkan persentase kategori kemampuan berpikir 

kritis siswa secara keseluruhan untuk tiap-tiap 

sekolah diketahui bahwa hanya satu sekolah yang 

siswanya berada pada kategori kemampuan berpikir 

kritisnya sangat rendah sampai tinggi, namun 

persentase terbanyak ada pada kategori rendah 

sebesar 48% dan pada kategori tinggi hanya 8%. Satu 

sekolah lagi berada pada kategori sangat rendah, 

rendah, dan sedang  dengan persentase terbanyak 

pada kategori sangat rendah. Sementara sisanya yang 

lain berada pada kategori kemampuan berpikir kritis 

sangat rendah dan rendah. Jika dilihat secara 

keseluruhan gambaran kemampuan siswa tersebar 
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pada kategori kemampuan berpikir kritis sangat 

rendah (Gambar 2). 

Gambar 2. Persentase Kategori Kemampuan  

Berpikir Kritis Siswa di Sekolah 

Sampel di Kabupaten Pasuruan 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa termasuk dalam 

kategori sangat rendah dan rendah, sementara untuk 

kategori tinggi hanya bisa dicapai oleh 1 sekolah saja 

dari 4 sekolah dan itupun dengan persentase yang 

sangat sedikit. 

 

Pembahasan  

Kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas 

VIII di Kabupaten Pasuruan tergolong rendah. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Martawijaya (2015) 

yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis 

siswa SMP dalam mata pelajaran fisika masih rendah. 

Hidayanti dkk. (2016) juga menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP kelas IX masih 

tergolong rendah. Kemampuan berpikir kritis siswa 

rendah dimungkinkan karena siswa banyak yang lupa 

dengan materi yang diteskan dan siswa kurang 

memahami konsep yang diajarkan sebelumnya. 

Selain itu kemampuan siswa mereduksi konsep dalam 

pengalaman nyata juga kurang terasah sehingga siswa 

kesulitan menjelaskan kaitan fenomena nyata dengan 

konsep yang telah dipelajari. Kemungkinan ini bisa 

terjadi jika siswa belajar tanpa berpikir artinya 

pembelajaran yang dilakukan kurang dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berpikir kritis rendah dapat berefek tidak baik 

untuk pendidikan lebih lanjut karena menurut 

Zunanda dan Sinullingga (2015) jika kemampuan 

berpikir kritis siswa rendah maka keterampilan 

pemecahan masalah juga rendah. Menurut Thoman 

(2009) perkembangan berpikir adalah elemen 

berpikir kritis dalam hubungan pendidikan 

berkelanjutan. Berpikir kritis merupakan kegiatan 

yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah 

sehingga guru diharapkan mampu menerapkan 

pembelajaran yang mengaktifkan dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa 

(McMurarry et.al., 1991). 

Praktik pembelajaran lebih lanjut disarankan 

agar guru mampu merancang pembelajaran yang 

berpusat pada siswa sehingga siswa aktif. Selain itu 

melibatkan siswa dalam situasi pembelajaran yang 

mampu merangsang kemampuan siswa dalam 

berpikir kritis tentang suatu topik atau permasalahan 

maupun fenomena-fenomena nyata yang ada di 

lingkungan siswa. Pembelajaran yang mampu 

merangsang kemampuan siswa dalam berpikir kritis 

salah satunya adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata atau masalah yang 

disimulasikan sebagai dasar dalam penyampaian 

materi. Temel (2014) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah mempunyai pengaruh 

positif dalam disposisi pemikiran kritis dan persepsi 

kemampuan pemecahan masalah.  

Menurut Masek dan Sulaiman (2011) PBL 

mempunyai potensi yang besar dalam membantu 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

khususnya kemampuan berpikir kritis. Selain 

pembelajaran yang berbasis masalah ada model 

pembelajaran lain yang juga mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa seperti yang 

diungkapkan Nasir dkk. (2015) bahwa model 

pembelajaran siklus belajar dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian 

berpikir kritis diharapkan menjadi kebiasaan dalam 

pembelajaran IPA yang nantinya akan meningkatkan 

kemampuan mereka dalam berpikir kritis, seperti 

yang disampaikan Jayanti dkk. (2015) bahwa 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

berargumen membutuhkan pembiasaan dalam proses 

pembelajaran agar siswa dapat mencapai kompetensi 

keilmuan dan menyelesaikan masalah yang 

ditemukan dalam kehidupan nyata. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sampel yang diambil hanya terbatas pada sekolah 

negeri dari 3 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. 

Selain itu instrumen yang digunakan masih harus 

disesuaikan dengan kondisi siswa di wilayah tersebut. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis  siswa SMP kelas VIII tergolong 

rendah. Hal tersebut dibuktikan dari siswa yang 

memenuhi masing-masing indikator kemampuan 

berpikir kritis dibawah 65% khususnya pada 

kemampauan klarifikasi dasar, perkiraan dan 

pengintegrasian, memberikan penjelasan lebih lanjut, 

dan menyimpulkan. Pada kemampuan dasar 

pengambilan keputusan tergolong cukup baik, artinya 

terpenuhi lebih dari 65%. Hal ini disebabkan karena 

siswa belum menguasai konsep suhu dan kalor 

dengan optimal, siswa terburu-buru dalam 

mengerjakan soal, pengetahuan siswa tentang 

fenomena suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-

hari kurang, siswa tidak dapat menerapkan konsep 

yang telah dipelajari dan menggabungkan dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki. 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran 

kepada guru dan peneliti tentang kondisi kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP sehingga guru dapat 

merancang dan mengembangkan perangkat 
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pembelajaran yang mampu merangsang siswa dalam 

berpikir kritis. Harapannya kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat ditingkatkan dan menjadi habit 

dalam pembelajaran khususnya IPA. 

Saran 

Saran bagi guru, sebaiknya guru lebih kreatif 

dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada 

siswa sehingga siswa aktif. Selain itu melibatkan 

siswa dalam situasi pembelajaran yang mampu 

merangsang kemampuan siswa dalam berpikir kritis 

tentang suatu topik atau permasalahan maupun 

fenomena-fenomena nyata yang ada di lingkungan 

siswa. Pembelajaran yang mampu merangsang 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis salah satunya 

adalah pembelajaran yang menggunakan masalah 

nyata atau masalah yang disimulasikan sebagai dasar 

dalam penyampaian materi. Dengan demikian 

berpikir kritis akan menjadi kebiasaan yang nantinya 

akan meningkatkan kemampuan mereka dalam 

berpikir kritis. 

Saran bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian sejenis agar mengambil sampel yang lebih 

banyak dan menggunakan instrumen yang sesuai 

dengan kondisi siswa di wilayah Kabupaten 

Pasuruan.  
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Abstrak 

 

Rerata kemampuan literasi sains siswa Indonesia sangat rendah. Hasil pengukuran PISA 

sejak tahun 2000-2012, Indonesia selalu berada pada kelompok terbawah di antara negara 

peserta di dunia. Tetapi, informasi spesifik individu siswa belum banyak ditemukan. Kondisi 

tersebut mendorong dilakukannya penelitian untuk mengetahui kemampuan literasi sains 

siswa secara klasikal maupun individual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret 

kemampuan literasi sains pada siswa SMP. Kemampuan literasi sains yang diukur merupakan 

kemampuan literasi sains secara deskriptif. Sampel berjumlah 64 orang siswa kelas VII SMP 

tahun pelajaran 2016/2017 dengan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan instrumen tes literasi sains. Kemampuan 

literasi sains yang diukur adalah aspek pengetahuan ilmiah dan kompetensi ilmiah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa SMP secara umum sangat 

rendah. Secara individu, kemampuan literasi sains siswa cenderung pada aspek pengetahuan 

ilmiah, yaitu pemahaman terhadap konteks materi sains dan pemahaman terhadap fenomena 

alam yang berhubungan dengan sains. 

 

Kata Kunci: Literasi sains, pengetahuan ilmiah, kompetensi ilmiah, ketercapaian individu 

 

PENDAHULUAN  

Mata pelajaran IPA memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengembangkan kemampuan literasi 

sains (Permendikbud, 2016; OECD, 2016). 

Kemampuan literasi sains sangat dibutuhkan siswa 

sebagai bekal untuk beradaptasi terhadap perubahan 

jaman. Dalam dunia pendidikan modern, kemampuan 

literasi sains merupakan salah satu tujuan penting 

yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran IPA 

(Waldrip & Prain, 2010; Lederman, dkk., 2013).  

Literasi sains adalah pemahaman seseorang 

terhadap ilmu pengetahuan dan kemampuannya 

untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari (Holbrook, dkk., 2009; OECD, 

2016). Literasi sains menunjuk pada kemampuan 

siswa dalam memahami konsep ilmiah, penyelidikan 

ilmiah, pola yang teratur mengenai informasi seperti 

membaca, menulis, dan memahami konten materi yang 

dibelajarkan (Millar, 2008).  

Literasi sains merupakan pemahaman 

fungsional terhadap sains di mana manusia 

menyadari bahwa kehidupan di dunia akan 

berlangsung lebih lama jka manusia peduli terhadap 

lingkungan (DeBoer, 2000; OECD, 2015). 

Kemampuan literasi sains antara lain meliputi 

kemampuan berpikir logis dan kemampuan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

(Chiapetta & Koballa, 2006). Siswa yang memiliki 

kemampuan literasi sains yang baik cenderung dapat 

mengenali lingkungan sekitarnya (Chang, dkk., 2010) 

dan memecahkan masalah dengan baik pula (OECD, 

2012; Rahayu, 2014).  

Dalam penelitian ini, kemampuan literasi sains 

yang diteliti meliputi dua aspek, yaitu pengetahuan 

ilmiah dan kompetensi ilmiah (OECD, 2016). 

Indikator aspek pengetahuan ilmiah difokuskan pada 

pemahaman terhadap konten materi IPA, pemahaman 

akan fenomena alam yang berhubungan dengan sains, 

dan pengamatan terhadap obyek atau fakta-fakta 

baru. Pada aspek kompetensi ilmiah, indikator yang 

diukur adalah kemampuan dalam mengajukan 

hipotesis, merumuskan masalah, mengolah data dan 

menarik kesimpulan.  

Pengukuran kemampuan literasi sains oleh 

Programme for International Student Assesment 

(PISA) bertujuan  untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap pengetahuan, proses sains, serta 

penerapannya dalam kehidupan (OECD, 2012). PISA  

merupakan lembaga studi tentang literasi membaca, 

matematika dan sains pada anak usia 15 tahun di 

seluruh negara peserta di dunia. Hasil studi PISA 

pada tahun 2000 hingga 2012 menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi sains siswa Indonesia masih 

sangat rendah. 

Tabel 1. Prestasi Indonesia dalam PISA 
Tahun 

Partisipasi 
Peringkat 

Jumlah Negara 

Peserta 

2000 39 41 

2003 38 40 

2006 50 57 

2009 57 63 

2012 64 65 

(OECD, 2012) 

Kondisi tersebut mendesak untuk dilakukan 

perbaikan kualitas pembelajaran sains di sekolah 

secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya perbaikan 

tersebut perlu didukung oleh informasi mengenai 

potret kemampuan literasi sains pada siswa SMP. 

Dengan mengetahui potret kemampuan literasi sains 

dan distribusi indikator literasi sains yang telah 

dicapai setiap siswa, maka guru dapat menentukan 
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aspek literasi sains apa saja yang perlu ditingkatkan 

melalui pembelajaran.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

potret kemampuan literasi sains pada siswa tingkat 

SMP. Untuk mengetahui kemampuan literasi sains 

siswa tersebut, digunakan tes kemampuan literasi 

sains.  Instrumen tes literasi sains terdiri dari dua 

kategori, yaitu pengetahuan ilmiah dan kompetensi 

ilmiah. 

  

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan 

dengan obyek penelitian siswa kelas VII SMP Negeri 

2 Tambakboyo Kabupaten Tuban pada semester gasal 

tahun pelajaran 2016/2017. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

tidak memberikan perlakuan atau manipulasi pada 

variabel  bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi 

apa adanya (Creswell, 2008). 

Sampel diambil dari dua kelas yang terdiri dari 

64 orang siswa melalui teknik purposive sampling. 

Kemampuan literasi sains yang dianalisis merupakan 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan 

suatu model pembelajaran. Data diperoleh dengan 

cara memberikan soal tes literasi sains sejumlah 20 

soal dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda) 

dengan empat pilihan jawaban, yang terdiri dari 10 

buah soal aspek pengetahuan ilmiah, dan 10 soal 

aspek kompetensi ilmiah. Instrumen tes diadaptasi 

dari soal-soal PISA dan TIMMS untuk mata pelajaran 

sains kelas VII dan telah divalidasi oleh dosen ahli. 

Potret kemampuan literasi sains diketahui 

dengan cara menganalisis jumlah siswa yang 

menjawab dengan benar dan menganalisis distribusi 

indikator literasi sains yang telah dicapai siswa pada 

setiap kategori soal. Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menentukan persentase kemampuan literasi 

sains dan deskripsi ketercapaian masing-masing 

indikator pada setiap kategori soal. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 

berdasarkan kriteria berikut.  

 

Tabel 2. Kriteria Kemampuan Literasi Sains 
Persentase Nilai Kualifikasi 

80-100 % Sangat Tinggi 

66-79 % Tinggi 

56-65 % Cukup 

40-55 % Rendah 

(Adaptasi Creswell, 2008) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan literasi sains siswa secara umum 

dapat diketahui berdasarkan jumlah siswa yang 

menjawab dengan benar pada setiap butir soal. 

Kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan 

ilmiah dan kompetensi ilmiah dapat diketahui dari 

distribusi indikator literasi sains yang dicapai siswa 

pada setiap aspek yang dihitung dari persentase 

jawaban benar pada setiap kategori soal. Pada Tabel 

3 disajikan persentase jumlah siswa yang menjawab 

dengan benar untuk tiap butir soal.  

 

Tabel 3. Jumlah dan persentase siswa yang  

menjawab benar pada setiap butir soal 

tes literasi sains. 

No Soal 
Jumlah siswa menjawab 

dengan benar 
Persentase (%) 

1 23 36 

2 14 22 

3 19 30 

4 24 38 

5 19 30 

6 24 38 

7 15 23 

8 20 31 

9 19 30 

10 18 28 

11 22 34 

12 20 31 

13 12 19 

14 22 34 

15 21 33 

16 20 31 

17 24 38 

18 21 33 

19 9 14 

20 21 33 

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa 

terdapat 15 butir soal yang bisa dijawab oleh siswa 

dengan persentase di atas 30%. Untuk 5 butir soal 

lainnya, yaitu soal nomor 2, 7, 28, 19, dan 14, jumlah 

siswa yang menjawab dengan benar kurang dari 30%. 

Persentase tersebut diperoleh dengan 

membandingkan skor capaian siswa dengan skor 

maksimum yang seharusnya dicapai siswa jika semua 

siswa menjawab soal dengan benar. 

A. Deskripsi Kemampuan Literasi Sains Siswa 

pada Aspek Pengetahuan Ilmiah (Scientific 

Knowledge) Secara Klasikal 

Kemampuan literasi sains pada aspek 

pengetahuan ilmiah menunjuk pada pemahaman 

siswa terhadap fakta, konsep, dan teori ilmiah yang 

meliputi pengetahuan konten sains, prosedural, dan 

epistemologi. Kompetensi literasi sains yang diukur 

dijabarkan dalam tiga indikator, yaitu pemahaman 

terhadap konten materi IPA, pemahaman terhadap 

fenomena alam yang berhubungan dengan sains, dan 

kemampuan observasi terhadap obyek atau 

fenomena. Indikator  ini disesuaikan dengan tingkat 

kognitif, kompetensi dan karakteristik siswa pada 

sekolah yang bersangkutan. 

Tabel 4. Persentase jawaban benar untuk setiap  

indikator kompetensi literasi sains pada 

aspek pengetahuan ilmiah 
Nomor Indikator Literasi 

Sains 

Jumlah 

Soal 

Jawaban 

Benar % 

1. Pemahaman terhadap 

konten materi IPA 
3 30,2 

2. Pemahaman akan 

fenomena alam yang 

berhubungan dengan 

sains 

2 29,7 

3. Observasi terhadap 

obyek atau fenomena 
5 33,7 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 

kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan 

ilmiah dengan indikator kemampuan siswa dalam 

melakukan observasi terhadap obyek atau fenomena 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

 

475 

alam paling tinggi hanya 33,7%. Pada indikator 

pemahaman siswa terhadap konten materi IPA 

menunjukkan angka 30,2%, sedangkan pada indika-

tor pemahaman siswa terhadap fenomena alam yang 

berhubungan dengan sains berada pada angka 29,7%. 

Adapun nilai rerata kemampuan literasi sains pada 

aspek pengetahuan ilmiah sebesar berdasarkan ketiga 

indikator tersebut adalah 31,2%, yang berarti sangat 

rendah.   

 
Gambar 1. Distribusi ketercapaian masing- 

     masing indikator kemampuan literasi  

     sains pada aspek pengetahuan ilmiah 

Distribusi ketercapaian setiap indikator 

kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan 

ilmiah cenderung rendah pada semua siswa dengan rata-

rata sebesar 31,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam memahami konten materi dan 

fenomena alam yang berhubungan dengan sains 

belum mencapai hasil yang diharapkan, demikian 

juga dalam hal kemampuan melakukan observasi 

secara tepat.  

B. Deskripsi Kemampuan Literasi Sains Siswa 

pada Aspek Kompetensi Ilmiah (Scientific 

Competence) secara Klasikal 

Kemampuan literasi sains pada aspek 

kompetensi ilmiah merujuk pada kemampuan siswa 

dalam menjelaskan fenomena ilmiah, mendesain 

percobaan atau penemuan ilmiah, mengolah dan 

menafsirkan data berdasarkan bukti-bukti ilmiah. 

Dalam penelitian ini, kemampuan tersebut dijabarkan 

dalam tiga indikator kompetensi, yaitu kemampuan 

siswa dalam mengajukan hipotesis atau prediksi, 

merumuskan masalah atau pertanyaan, dan meng-

analisis data untuk menarik kesimpulan. Adapun 

indikator literasi sains dan persentase ketercapaian 

indikator tersebut dijelaskan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Persentase jawaban benar untuk setiap 

indikator kompetensi literasi sains pada 

aspek kompetensi ilmiah 
Nomor Indikator 

Literasi Sains 

Jumlah 

Soal 

Jawaban 

Benar % 

4. Merumuskan masalah  

atau pertanyaan 
3 26,5 

5. Mengajukan hipotesis 

atau prediksi 
2 28,8 

6. Menganalisis data untuk 

menarik kesimpulan. 
5 29,6 

Berdasarkan tabel di atas, kemampuan literasi 

sains pada aspek kompetensi ilmiah dengan indikator 

kemampuan siswa dalam menganalisis data untuk 

menarik kesimpulan paling tinggi hanya 29,6%. 

Kemampuan siswa dalam merumuskan masalah 

menunjukkan angka 26,5%, sedangkan kemampuan 

siswa dalam mengajukan hipotesis atau prediksi 

sebesar 28,8%. Adapun nilai rerata kemampuan 

literasi sains pada aspek kompetensi ilmiah 

berdasarkan ketiga indikator di atas adalah sebesar 

28,3%, yang berarti sangat rendah. 

 
Gambar 2. Distribusi ketercapaian masing- 

masing indikator kemampuan literasi     

sains pada aspek kompetensi ilmiah 

Secara umum, distribusi ketercapaian setiap 

indikator kemampuan literasi sains pada aspek 

pengetahuan ilmiah cenderung rendah pada semua 

siswa dengan rata-rata sebesar 28,3%. Kondisi ini 

memberikan gambaran bahwa kemampuan siswa dalam 

mengajukan hipotesis atau prediksi, merumuskan 

masalah, dan menarik kesimpulan berdasarkan data 

ilmiah belum menunjukkan hasil yang diharapkan.  

Tidak ada indikator pencapaian kompetensi yang 

mampu dicapai siswa secara dominan. Hal ini berarti 

bahwa distribusi kemampuan literasi sains pada aspek 

kompetensi ilmiah tidak terdistribusi pada siswa 

secara menyeluruh dan nilai yang diperoleh sangat 

rendah. 

C. Perbandingan Kemampuan Literasi Sains 

Pada Aspek Pengetahuan Ilmiah dan 

Kompetensi Ilmiah secara Klasikal 

Untuk mengetahui perbandingan kemampuan 

literasi sains pada aspek pengetahuan ilmiah dan 

kompetensi ilmiah dapat dilihat persentase 

ketercapaian masing-masing indikator pada kedua 

aspek yang dijelaskan pada Gambar 3.   
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Gambar 3. Perbandingan Ketercapaian  

     Indikator Kemampuan Literasi Sains  

     pada Aspek Pengetahuan Ilmiah dan  

     Kompetensi Ilmiah 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui 

bahwa kemampuan literasi sains siswa paling tinggi 

terdapat pada aspek pengetahuan ilmiah dengan 

persentase sebesar 31%, sedangkan pada aspek 

kompetensi ilmiah sebesar 28%,  

Dari persentase siswa yang telah mencapai 

indikator kemempuan literasi sains pada aspek 

pengetahuan ilmiah menunjukkan bahwa siswa telah 

mampu melakukan observasi terhadap obyek atau 

fenomena, memahami konten materi IPA yang 

dipelajari, dan memahami fenomena alam yang 

berhubungan dengan sains. Kemampuan ini penting 

dimiliki siswa karena dapat melatih siswa untuk 

melihat fenomena secara obyektif dan faktual serta 

memahami fenomena alam yang berhubungan 

dengan sains dengan baik.  

Selain itu, menarik untuk dicermati adalah 

tingginya rata-rata persentase siswa yang belum 

mencapai indikator kompetensi literasi sains. Pada 

aspek pengetahuan ilmiah, persentase jumlah siswa 

yang belum mencapai indikator sebesar 69%. Kondisi 

ini memberikan gambaran bahwa pemahaman sains 

dan kemampuan siswa dalam melakukan pengamatan 

terhadap obyek, fakta, atau fenomena baru yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya masih rendah.  

Pada aspek kompetensi ilmiah, persentase rata-

rata jumlah siswa yang mencapai indikator 

kemampuan literasi sains sebesar 28%. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa dapat 

mengajukan hipotesis atau prediksi, merumuskan 

masalah, dan menarik kesimpulan berdasarkan data 

yang diperoleh. Tingginya rata-rata persentase siswa 

yang belum mencapai indikator sebesar 72% juga 

perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa sebagian besar siswa 

belum mampu dalam mengajukan hipotesis atau 

membuat prediksi, merumuskan masalah, dan 

menarik kesimpulan berdasarkan data. 

 

D. Deskripsi Potret Individu Kemampuan 

Literasi Sains pada Aspek Pengetahuan 

Ilmiah dan Kompetensi Ilmiah 

Deskripsi kemampuan literasi sains individu 

diperoleh dengan cara menganalisis setiap siswa yang 

telah mencapai indikator kompetensi tertentu 

kemudian dikelompokkan dengan siswa yang 

mencapai jumlah indikator yang sama. Setelah itu 

dilakukan analisis pola kecenderungan indikator 

mana yang lebih banyak terdistribusi pada siswa, 

sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.  

Tabel 6. Distribusi kemampuan literasi sains  

pada setiap individu 

Nama 

Siswa 

Nomor Indikator 

Literasi Sains 
Keter-

capaian 
1 2 3 4 5 6 

A 1 0 1 0 0 0 2 

B 1 1 0 0 0 0 2 

C 1 1 0 0 0 0 2 

D 1 1 0 0 0 0 2 

E 0 0 1 0 0 0 2 

F 1 0 1 0 0 0 2 

G 0 0 0 1 0 1 2 

H 1 1 0 0 0 0 2 

I 1 0 0 0 1 0 2 

J 1 0 1 0 0 0 2 

K 0 1 0 0 0 1 2 

L 1 1 0 0 0 0 2 

M 1 1 0 0 0 0 2 

N 0 1 0 1 0 0 2 

O 1 0 1 0 0 0 2 

P 1 0 1 0 1 0 3 

Q 1 1 0 1 0 0 3 

R 1 1 0 1 1 1 3 

S 1 1 0 1 0 1 3 

T 0 1 1 0 1 0 3 

U 1 1 0 0 1 0 3 

V 1 0 1 1 0 0 3 

W 1 1 0 1 0 1 3 

X 0 1 1 1 0 0 3 

Keterangan: 

0 : Indikator tidak tercapai 

1 : Indikator tercapai 

Dari tabel di atas diketahui bahwa, terdapat 15 

orang siswa (A-O) dari 64 orang siswa yang dapat 

mencapai 2 indikator dari 6 indikator literasi sains 

yang ada. Indikator literasi sains yang dicapai 

cenderung pada aspek pengetahuan ilmiah, terutama 

dalam hal kemampuan memahami konten materi 

sains dan pemahaman terhadap fenomena alam yang 

terjadi di sekitarnya.  

Di antara 64 siswa tersebut juga ditemukan 9 

orang siswa (P-X) yang mencapai 3 indikator dari 6 

indikator literasi sains. Indikator literasi sains yang 

dicapai lebih condong pada kemampuan dalam 

memahami konten materi sains, kemampuan 

memahami fenomena alam yang berhubungan 

dengan sains dan kemampuan dalam merumuskan 

masalah dari fenomena yang muncul. Adapun siswa 

selain dalam dua kelompok di atas, pola yang muncul 

bersifat acak atau tidak memiliki kecenderungan pada 

indikator tertentu. .  

Jika kedua kelompok siswa tersebut 

digabungkan, maka diperoleh kecenderungan bahwa 

kemampuan literasi sains yang dicapai adalah pada 
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aspek pengetahuan ilmiah, yaitu pada kemampuan 

memahami konten materi sains dan kemampuan 

memahami fenomena alam yang berhubungan 

dengan sains.  

Hasil di atas tidak jauh berbeda dengan hasil 

penelitian Odja & Payu (2014) terhadap kemampuan 

awal literasi sains siswa kelas VII SMP di Gorontalo, 

meskipun indikator yang digunakan lebih umum. 

Hasil analisis menunjukkan kemampuan literasi sains 

siswa pada kategori nominal (pemahaman terhadap 

konsep sederhana sains) dengan rentang persentase 

54-95%, sebagian kecil pada kategori fungsional 

dengan rentang persentase 4-9%. Untuk kategori 

konseptual dan multidimensional berada pada 

persentase 0%. Sementara sebagian siswa tidak dapat 

memberikan jawaban pada tes yang dikerjakan 

dengan rentang persentase 4-45%.  

Berbeda dengan hasil penelitian Hartati (2015) 

yang mengukur kemampuan literasi sains pada aspek 

pengetahuan ilmiah dan kompetensi ilmiah dengan 

topik “pencemaran lingkungan”. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa sebesar 64% masalah 

pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh 

siswa, artinya hasil penguasaan literasi sains aspek 

pengetahuan siswa untuk memecahkan masalah 

pencemaran lingkungan tergolong “cukup baik”. 

Sedangkan penguasaan literasi sains aspek 

kompetensi sains untuk kemampuan mengidentifikasi 

isu ilmiah siswa tergolong “baik”, kemampuan 

menggunakan bukti ilmiah siswa tergolong “baik”; 

sedangkan kemampuan menjelaskan fenomena 

ilmiah siswa tergolong “cukup baik”. 

Persentase kemampuan literasi sains yang 

cukup tinggi pada penelitian Hartati tersebut diduga 

karena soal yang diujikan hanya fokus pada salah satu 

topik saja, yaitu pencemaran lingkungan. Hal tersebut 

memungkinkan siswa lebih fokus dan terarah dalam 

berpikir (Chiapetta & Koballa, 2006) karena setiap 

butir soal memiliki keterkaitan dengan butir soal yang 

lain. Selain itu, jenjang kelas siswa yang diteliti juga 

lebih tinggi (kelas VIII), sehingga tingkat penalaran 

siswa dianggap lebih berkembang (Anderson & 

Krathwohl, 2001).  

Kemampuan literasi sains sangat penting bagi 

siswa untuk menghadapi kehidupan di masa 

mendatang, terlepas siswa nantinya menjadi ilmuwan 

atau tidak (Lin, dkk., 2012). Terdapat dua 

kemampuan pokok literasi sains, yaitu fundamental 

sense dan derived sense (Fang & Wei, 2010). 

Fundamental sense merupakan kemampuan siswa 

untuk membaca dan memahami teks sains, sedangkan 

derived sense adalah  pengetahuan penting tentang 

konten sains. Dengan kata lain, siswa dapat 

meningkatkan kemampuan literasi sains berupa 

konsep, keterampilan, pemahaman, dan nilai melalui 

membaca. Membaca informasi tentang pengetahuan 

ilmiah atau yang berhubungan sains merupakan hal 

fundamental dalam memahami sains. Tanpa teks dan 

membaca maka praktek sosial dalam sains mungkin 

tidak akan terjadi.  

Secara umum, rendahnya kemampuan literasi 

sains siswa tersebut diduga bukan karena tingkat 

literasi sains siswa SMP rendah. Dengan asumsi 

bahwa setiap manusia diciptakan sama, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa selama 

ini pembelajaran IPA pada siswa SMP belum 

mengarah pada pengembangan kemampuan literasi 

sains siswa (Rahayu, 2014), atau masih terpusat pada 

aktivitas guru (teacher centered). Siswa kurang 

dilatih keterampilan dalam berpikir kritis dan kurang 

dilibatkan dalam proses memecahkan masalah, 

sehingga siswa belum mampu mengembangkan 

kompetensinya secara mandiri (Hsu & Malkin, 2011; 

Emenyeonu, 2012).  

Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan literasi sains siswa. Artinya, untuk 

mengembangkan kemampuan literasi sains siswa, 

sebaiknya pendekatan, metode, maupun strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk menunjang 

proses kegiatan belajar harus berorientasi pada 

aktivitas siswa  (student centered).  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa secara umum kemampuan literasi 

sains siswa pada aspek pengetahuan ilmiah dan 

kompetensi ilmiah masih sangat rendah. Jika dilihat 

secara khusus atau pada individu siswa, maka 

kemampuan literasi sains siswa cenderung pada 

aspek pengetahuan ilmiah yaitu pada indikator 

pemahaman terhadap konteks materi sains dan 

kemampuan memahami fenomena alam yang 

berhubungan dengan sains. 

Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, peneliti 

perlu memberikan saran agar dilakukan penelitian 

yang dapat mengukur kemampuan literasi sains siswa 

secara menyeluruh yang menekankan pada analisis 

masing-masing individu dengan indikator 

kompetensi literasi sains yang lebih kompleks, 

sehingga keunikan masing-masing siswa dapat 

terpotret secara lebih jelas.  
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Abstrak 

 

The aim of this research and developement is to result valid and reliable two tier diagnostic 

instrument in structure and function of plant’s tissue teaching material. This development 

model uses 3 stages of application. Based on 97 Junior High School students as the sample 

in Malang. This intrument development results 24 valid questions with 0.795 reliability. 

 

Key words: diagnostic instrument, misconception, two-tier, structures and functions of 

plant’s tissue 

 

PENDAHULUAN  

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari 

fenomena-fenomena yang berada di alam. IPA 

sebagai produk ilmiah terdiri sekumpulan 

pengetahuan dan konsep (Trianto, 2007). Konsep 

yang bersifat abstrak menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi secara menyeluruh 

(Wismadi, 2013).  Menurut Piaget, kesulitan 

mempelajari konsep abstrak tersebut menyebabkan 

siswa dapat mengalami miskonsepsi (Horton, 2004). 

Miskonsepsi berbeda dengan kurangnya 

pemahaman terhadap suatu konsep, karena siswa 

yang mengalami miskonsepsi tidak tahu sama sekali 

tentang konsep. Siswa yang mengalami miskonsepsi 

mempunyai keyakinan bahwa konsep yang dimiliki-

nya benar, walaupun konsep itu sebenarnya salah. Hal 

ini menyebabkan miskonsepsi yang dialami 

seseorang tidak dapat berubah dengan mudah (Al-

Rubaeya, 1996). Styos (2008) menyatakan bahwa 

miskonsepsi dapat bertahan lama pada seseorang. 

Menurut Treagust & Chandrasegaran (2007) 

miskonsepsi akan mengakibatkan pemahaman siswa 

mengenai konsep berikutnya menjadi lemah dan 

bahkan berpotensi menimbulkan miskonsepsi baru. 

Salah satu cara untuk mendiagnosis 

miskonsepsi adalah menggunakan tes diagnostik two-

tier (Treagust, 1986). Pada tes diagnostik two-tier 

terdapat dua tier pada tiap soal. Treagust (1986) 

menjelaskan tier pertama pada soal merupakan 

pilihan ganda yang terdiri dari dua sampai tiga pilihan 

jawaban dan tier kedua pada soal merupakan alasan 

dari soal pada tier pertama dengan empat pilihan 

jawaban. Empat pilihan jawaban pada tier kedua 

meliputi satu alasan yang benar, satu dari penelitian 

yang sudah ada, dan pilihan jawaban miskonsepsi 

dari siswa yang sudah dihimpun sebelumnya. 

Jawaban siswa akan dianggap benar jika pada tier 

pertama dan tier kedua siswa menjawab benar. Jika 

pada tier pertama benar tetapi pada tier kedua salah, 

maka jawaban siswa tersebut dianggap salah. Oleh 

karena itu, untuk dapat menjawab tes ini siswa harus 

benar-benar memahani konsepnya. 

Studi pendahuluan dilakukan peneliti dengan 

melakukan wawancara kepada guru SMP Negeri di 

Kota Malang. Hasil wawancara tersebut 

menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami 

miskonsepsi pada materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan, misalnya respirasi tumbuhan terjadi pada 

malam hari. Selain itu, para guru juga menjelaskan 

bahwa perlunya dibuat instrumen tes diagnostik 

karena belum terdapat instrumen tes untuk 

mendiagnosis miskonsepsi pada materi struktur dan 

fungsi jaringan pada tumbuhan. Instrumen untuk 

mengdiagnosis miskonsepsi penting untuk 

dikembangkan. Hal tersebut karena instrumen 

diagnostik yang valid dan reliabel dapat mengukur 

dengan tepat miskonsepsi yang dialami oleh siswa. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti perlu 

mengembangkan instrumen tes diagnostik two-tier 

untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang 

materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

 

METODE PENELITIAN 

Model penelitian yang digunakan adalah 

model ADDIE. Langkah-langkah pengembangan 

model ADDIE terdiri atas lima langkah, yaitu (1) 

Analysis, (2) Desain, (3) Develop, (4) Implement, dan 

(5) Evaluate. Dalam penelitan dan pengembangan ini, 

peneliti hanya menggunakan tiga langkah dari 

pengembangan model ADDIE karena keterbatasan 

waktu dan biaya. Langkah yang dikembangkan, yaitu 

(1) Analysis, (2) Desain, dan (3) Develop 

 Instrumen yang dikembangkan terdiri dari 

24 butir soal tentang materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. Instrumen dikembangkan melalui 

tahapan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk 

mengkaji penelitian terdahulu dan permasalahan yang 

ada di sekolah tentang materi yang akan diteliti. 

Menganalisis KI dan KD, mengembangkan peta 

konsep, menyususun kisi-kisi tes dan kemudian 

menyusun soal pilihan ganda beralasan terbuka. Soal 

tersebut digunakan untuk melihat alasan siswa 

memilih jawaban. Alasan dari siswa kemudian 

diajadikan tier kedua pada instrumen tes diagnostik 

two-tier sesuai kriteria. Instrumen yang telah 

mailto:vindyfonni@gmail.com
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dikembangkan selanjutnya divalidasi isi dan konsep 

oleh ahli untuk dilakukan uji kelayakan. Soal-soal 

yang telah direvisi hasil dari validasi ahli 

diujicobakan kepada siswa untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen  tes diagnostik two-tier materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan yang telah dikembangkan 

berjumlah 24 butir soal. Soal yang dikembangkan 

tersebut mewakili 11 konsep pada materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan. Distribusi soal hasil 

pengembangan ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Distribusi Soal Hasil Pengembangan 

Konsep Nomor Soal 
Kunci 

Jawaban 

Struktur jaringan 
1 B-C 

3 B-C 

Hasil fotosintesis (gas 

oksigen) 

2 B-D 

4 C-D 

Hasil fotosintesis (glukosa) 
5 B-B 

7 B-B 

Faktor yang 

mempengaruhi laju 

fotosintesis 

6 A-C 

8 C-B 

Keuntungan tumbuhan 

melakukan fotosintesis 

9 B-D 

11 B-B 

Tempat respirasi tumbuhan 
10 B-A 

12 D-D 

Struktur xilem dan floem 
13 B-A 

15 A-B 

Struktur dan fungsi xylem 
14 A-A 

16 B-B 

Fungsi akar 
17 B-B 

19 A-B 

Modifikasi akar 
18 B-B 

20 A-B 

Teknologi yang terilhami 

struktur akar 

21 B-B 

23 C-C 

Teknologi yang terilhami 

struktur daun 

22 B-B 

24 B-C 

Berikut ini contoh instrumen diagnostik two-

tier materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. 

 

Perhatikan teks hasil percobaan di bawah ini! 

Gambar di bawah ini memperlihatkan percobaan 

yang dilakukan oleh siswa dalam laboratorium. 

Keadaan awal dapat dilihat pada gambar A, tabung 

reaksi terisi penuh dengan air. Setelah beberapa jam 

kemudian, air pada tabung reaksi meyusut ke bawah 

seperti gambar B. 

 

 

 

Apa yang menyebabkan air pada tabung reaksi pada 

gambar B menyusut? 

A. Meningkatnya suhu air karena pemanasan oleh 

lampu 

B. Adanya pengaruh dari tumbuhan air 

Alasan :  

A. Lampu memancarkan energi panas yang 

menyebabkan suhu air meningkat, sehingga air 

pada tabung menguap. 

B. Air pada tabung reaksi diserap oleh tumbuhan 

untuk melakukan fotosintesis 

C. Tumbuhan air mengalami proses respirasi, 

mengambil oksigen yang terlarut dalam air 

sehingga air dalam tabung reaksi menyusut 

D. Tumbuhan air mengalami proses fotosintesis 

menghasilkan gas oksigen, sehingga gas 

oksigen yang dihasilkan tumbuhan air 

menempati tabung reaksi 

Hasil pengembangan instrumen diagnostik 

two-tier materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan 

terdiri dari hasil validasi isi dan konsep serta hasil uji 

coba instrumen. Hasil validasi isi berupa penilaian 

angket pada aspek materi, konstruksi, bahasa, dan 

kemampuan identifikasi misjawaban. Hasil uji coba 

instrumen berupa validitas butir soal, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda.  

 

A. Hasil Validasi Isi dan Konsep 

Validasi konsep dan isi bertujuan untuk 

mengetahui kebenaran dari konsep dan  kelayakan 

soal untuk diujicobakan. Hasil validasi konsep dan 

isi instrumen tes diagnostik two-tier dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Hasil Validasi Isi dan Konsep Instrumen  

Tes Diagnostik Two-Tier 
Nomor 

Soal 
Hasil Validasi Konsep Hasil Validasi Isi 

1 Benar Cukup layak 

2 Benar Layak 

3 Benar Layak 

4 Benar Layak 

5 Benar Layak 

6 Benar Cukup layak 

7 Benar Cukup layak 

8 Benar Layak 

9 Benar Sangat layak 

10 Benar Layak 

11 Benar Layak 

12 Benar Layak 

13 Benar Layak 

14 Benar Layak 

15 Benar Layak 

16 Benar Layak 

17 Benar Cukup layak 

18 Benar Layak 

19 Benar Layak 

20 Benar Layak 

21 Benar Layak 

22 Benar Layak 

23 Benar Layak 

24 Benar Sangat layak 

25 Benar Layak 

26 Benar Cukup layak 

27 Salah Layak 

28 Salah Cukup layak 

29 Benar Layak 
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30 Benar Layak 

31 Benar Layak 

32 Benar Layak 

33 Benar Layak 

34 Salah Cukup layak 

35 Benar Layak 

36 Benar Layak 

37 Benar Layak 

38 Benar Layak 

Instrumen tes yang telah dikembangkan 

berjumlah 38 soal. Hasil validasi isi menunjukkan 31 

soal layak untuk diujicobakan dan 7 soal perlu adanya 

revisi sebelum diujicobakan. Akan tetapi terdapat 3 

soal yang memiliki konsep yang salah. Berdasarkan 

hasil dari validasi isi dan konsep serta saran dan 

komentar validator ahli, terdapat 34 soal yang layak 

digunakan untuk uji coba terbatas kepada siswa SMP 

kelas VIII sebanyak 3 kelas. 

 

B. Hasil Uji Coba Instumen 

Hasil uji coba instrumen dilakukan untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran 

dan daya beda butir soal pada instrumen tes 

diagnostik two-tier. Subjek penelitian sebanyak 97 

siswa kelas VIII SMP.  

1) Validitas Butir Soal 

Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan SPSS 16.0 for windows diperoleh 27 

soal yang valid dari 34 soal yang diujicobakan. Soal 

yang valid kemudian dihitung reliabilitasnya. 

2) Reliabilitas Butir Soal 

Soal yang valid selanjutnya dihitung 

reliabilitasnya menggunakan SPSS 16.0 for windows 

diperoleh reliabilitas sebesar 0,795 dengan kategori 

tinggi. Kategori ini memberikan informasi bahwa 

instrument diagnostik two-tier tersebut memberikan 

data hasil yang ajeg (tetap) walaupun diberikan pada 

waktu yang berbeda kepada subjek yang sama. 

3) Taraf Kesukaran 

Sebanyak 27 butir soal dihitung taraf 

kesukarannya. Hasil perhitungan data taraf kesukaran 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Daftar Taraf Kesukaran 
Kategori Jumlah Butir Soal 

Mudah 16 

Sedang 7 

Sukar 4 

Dikemanang u=b8 fwibjj 7a 

Perhitungan taraf kesukaran digunakan 

untuk menunjukkan taraf kesukaran tiap butir soal. 

Terdapat 16 dari 27 butir soal yang valid memiliki 

kriteria soal yang mudah, 7 butir soal dengan kriteria 

sedang, dan 4 butir soal dengan kriteria sukar. 

4) Daya Beda 

Sebanyak 27 butir soal dihitung daya 

bedanya. Hasil perhitungan data daya beda dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Daftar Daya Beda 
Kategori Jumlah Butir Soal 

Jelek 8 

Cukup 9 

Baik 10 

Daya beda butir soal dari instrumen 

diagnostik two-tier digunakan untuk membedakan 

kemampuan peserta tes yang pandai dan kurang 

pandai. Pembagian kelompok atas dan bawah 

menggunakna persentase 33% dari jumlah peserta 

tes. Terdapat 10 butir soal dari 27 butir soal valid 

yang memiliki daya beda yang baik, 9 butir soal yang 

memiliki daya beda yang cukup, dan 8 butir soal 

yang memiliki daya beda yang jelek. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil pengembagan instrumen tes 

diagnostik two-tier materi struktur dan fungsi 

jaingan tumbuhan diperoleh 24 soal yang valid 

dengan reliabilitas sebesar 0.795. 

Saran 

Instrumen tes diagostik teo-tier materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan yang telah dikembangkan 

perlu dilakukan uji coba untuk mengidentifikasi 

miskonsepsi yang dialami oleh siswa. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsepsi mahasiswa pada topik dinamika partikel 

dengan memberikan 20 butir soal konseptual pilihan berganda kepada subjek yang terdiri 

atas 26 mahasiswa pascasarjana program studi pendidikan fisika. Setelah selesai 

mengerjakan soal, mahasiswa diwawancarai untuk mengetahui alur berpikir mahasiswa 

dalam menyelesaikan soal konseptual yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mahasiswa masih banyak mengalami kesulitan dan kesalahan dalam menjawab soal 

dinamika pertikel. Kesulitan tersebut terjadi karena mahasiswa kurang memahami konsep 

dan tidak menyimpan konsep yang dimiliki secara mendalam pada memori jangka pajang 

(long term memory), sehingga pada saat menghadapi persoalan masih bingung dalam 

mengaktivasi konsep yang sesuai. Selain itu, dengan keterbatasan waktu perkuliahan namun 

harus menyampaikan konsep dinamika partikel yang memiliki cakupan cukup luas dan 

penerapan kasus yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, program 

resitasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program 

resitasi ini dirancang dengan menyajikan soal latihan beserta balikan untuk setiap opsi 

jawaban, dan dirancang dengan berbantuan program komputer offline agar dapat digunakan 

secara mandiri. Balikan diberikan untuk memberikan konsep yang sesuai secara fisis kepada 

mahasiswa. 

 

Kata kunci: Program resitasi, penguasaan konsep, dinamika partikel 

 

PENDAHULUAN 

Dinamika partikel merupakan salah satu topik yang 

memiliki aplikasi yang cukup beragam dalam 

kehidupan sehari-hari. Konsep dinamika partikel yang 

merupakan bagian mekanika ini sangat penting untuk 

dikuasai untuk digunakan dalam memahami sebuah 

fenomena atau memahami suatu persoalan, 

menganalisis hingga memecahkan persoalan tersebut. 

Singh & Schunn (2009) menyatakan bahwa konsep 

mekanika merupakan target pembelajaran yang penting 

pada Kindergarten-12 (K-12) karena merupakan 

konsep fundamental untuk seluruh pengetahuan serta 

sangat berkaitan dengan fenomena fisis dan kejadian 

sehari-hari. Konsep dinamika partikel ini merupakan 

dasar dari konsep-konsep sains lain (Sutopo, 2012). 

Meskipun penguasaan konsep dinamika partikel ini 

sangat penting, dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan justru banyak siswa maupun mahasiswa 

yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

dinamika partikel. Problem lain, mereka cenderung 

memiliki prekonsepsi sebelum pembelajaran yang 

diperoleh dari pengalaman dikehidupan sehari-hari, 

dan prekonsepsi tersebut justru sering tidak sesuai 

secara ilmiah (Docktor & Mestre, 2014). Prekonsepsi 

tersebut sering mengganggu dalam kegiatan 

pembelajaran, karena siswa cenderung percaya pada 

kejadian yang teramati olehnya secara langsung. 

Penelitian yang difokuskan pada pemahaman 

konsep dinamika partikel ini sudah menjadi sejarah 

yanng cukup panjang (Halloun & Hestenes, 1985; 

Thornton & Sokoloff, 1998; Clement, 1982; Viennot, 

1979; Hestenes, 1992; Trowbridge & McDermott, 

1981; Reif & Allen, 1992). Ada banyak kesulitan dan 

kekeliruan konsep yang sering dialami siswa yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Telah ditemukan bahwa siswa 

memiliki miskonsepsi terkait konsep hubungan 

resultan gaya, kecepatan, dan percepatan (Rosenblatt & 

Heckler, 2011). Mengenai hubungan gaya dan 

kecepatan, Thornton and Sokoloff (1998) melaporkan 

bahwa siswa memiliki konsepsi bahwa gaya dan 

kecepatan harus memiliki arah yang sama. 

Kesulitan yang terjadi ini bukan karena 

mahasiswa tidak memiliki pengetahuan yang sesuai 

dengan konsep sains, melainkan tidak tersimpannya 

pengetahuan tersebut dalam memori jangka panjang 

dengan baik. Sehingga pada saat menemukan 

permasalahan, siswa justru sulit mengaktivasi 

pengetahuan mana yang seharusnya ia gunakan dalam 

menjawab soal. Memori jangka panjang ini memegang 

peranan penting dalam menyimpan informasi, 

termsauk pengetahuan dan hukum-hukum fisika 

(Black & Bower, 1979). 

Dewasa ini, berbagai macam pembelajaran 

telah diupayakan untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan semaksimal mungkin. 
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Pembelajaran fisika tidak hanya difokuskan untuk 

membantu siswa dapat memahami konsep fisika 

dengan baik, melainkan bagaimana pengetahuan itu 

‘terpanggil’ kembali pada saat saat siswa menghadapi 

persoalan. Dari penelitian Hammer (2000) ditemukan 

bahwa siswa yang gagal dalam memecahkan persoalan 

bukan karena tidak memiliki pengetahuan yang benar, 

namun siswa gagal mengaktivasi pengetahuan yang ia 

miliki tersebut. Siswa justru mengaktivasi 

pengetahuan lain yang dianggap sesuai untuk 

memecahkan persoalan, padahal pengetahuan tersebut 

tidak sesuai pada konteks permasalahan yang dihadapi.  

Untuk merancang pembelajara yang baik 

haruslah dipertimbangkan segala aspek, seperti dari 

segi kemampuan siswa, waktu, biaya, tenaga dan 

sebagainya. Gaya dan gerak sendiri memiliki konsep 

yang cukup luas, dan variasi persoalan yang beragam 

dalam bermacam konteks. Untuk menyampaikan 

konsep gaya dan gerak akan membutuhkan waktu yang 

relatif lama, sedangkan alokasi waktu pembelajaran 

terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diperlukan program resitasi untuk alternatif 

pendalaman konsep diluar jam perkuliahan.  

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan 

artikel ini adalah mengungkap miskonsepsi yang 

sering keliru terkait konsep gaya dan gerak. Selain itu 

artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas 

program resitasi untu meningkatkan penguasaan 

konsep mahasiswa.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek penelitian ini terdiri atas mahasiswa 

pendidikan fisika Universitas Negeri Malang jenjang 

magister. Jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 

sebanyak 41 mahasiswa yang terdiri atas 14 mahasiswa 

di kelas A, 13 mahasiswa di kelas B, dan 14 mahasiswa 

di kelas C. Dari keseluruhan mahasiswa diambil 

sampel yang cukup memenuhi yakni sebanyak 26 

mahasiswa. Pengambilan sampel ini dilakukan secara 

acak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

konsepsi mahasiswa pada topik gaya dan gerak. 

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan soal 

konseptual untuk mengetahui sejauh mana pengusaan 

konsep yang dimiliki mahasiswa. Untuk memperdalam 

data, setiap subjek penelitian diwawancarai mengenai 

alur berpikir dalam memecahkan soal konseptual yang 

diberikan. Soal yang digunakan dalam mengungkap 

konsepsi mahasiswa pada topik gaya dan gerak ber-

jumlah 20 soal yang telah divalidasi oleh 2 ahli. Dari 

uji coba empirik diperoleh tingkat reliabilitas instru-

men soal adalah 0,81 dengan kriteria sangat tinggi 

(Arikunto, 2013:89). Namun dalam artikel ini akan 

dibahas 3 soal yang memiliki tingkat validitas dan daya 

beda yang baik. Selain itu 3 soal ini memiliki tingkat 

kesukatan yang cukup tinggi, karena hanya dapat 

dijawab dengan benar oleh sedikit mahasiswa dan 

paling banyak mengungkap konsepsi yang keliru. 

Informasi tujuan tiap butir soal diberikan pada tabel 1 

berikut. 

Tabel 1. Nomor Butir Soal dan Tujuan 
No. 

Soal 
Tujuan Butir Soal 

1 
Menentukan perbandingan gaya interaksi secara 

kualitatif pada tumbukan 2 objek 

3 

Menganalisis resultan gaya pada salah satu objek 

diantara tiga objek yang disusun berdampingan di atas 

bidang datar licin. 

5 
Menentukan arah resultan gaya pada benda yang 

meluncur di bidang lengkung 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penguasaan Konsep Gaya dan Gerak 

      Konsep Interaksi antar Objek  

Butir soal pertama ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan mahasiswa dalam memahami interaksi 

antar objek. Banyak pelajar yang sulit memahami 

konsep hukum III Newton karena tidak memahami 

konsep interaksi antar objek dengan baik (Reiner et al, 

2000). Adapun soal yang mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam memahami interaksi di tunjukkan 

oleh gambar 1. 

 

Dua buah bola A dan B identik bergerak saling mendekat di atas bidang licin dengan laju bola A 2 kali 

laju bola B. Pada saat kedua bola bertabrakan, pernyataan yang benar adalah... . (abaikan semua 

kemungkinan gaya gesek yang timbul; anggap selama pergerakan hingga tabrakan tidak ada gaya luar 

yang bekerja pada kedua objek kecuali gaya gravitasi). 

A. Bola A mendapat gaya yang lebih besar daripada bola B 

B. Bola B mendapat gaya yang lebih besar daripada bola A 

C. Bola A dan B mendapat gaya sama besar 

D. Tidak cukup informasi untuk menentukan perbandingan gaya. 

 

Gambar 1. Soal untuk Mengukur Kemampuan dalam Memahami Konsep Interaksi Objek 

 

Soal ini dapat dijawab dengan benar oleh 1 

mahasiswa dengan alasan yang sesuai sains. 

Sedangkan mahasiswa lain memiliki konsepsi-

konsepsi yang beragam dalam menjawab soal tersebut. 

Tabel 2 ini menunjukkan distribusi jawaban 

mahasiswa beserta jumlah mahasiswa yang diindikasi 

mengalami miskonsepsi dalam menjawab soal 

tersebut. 

Tabel 2. Ditribusi jawaban mahasiswa pada butir  

soal pertama 
Distribusi jawaban 

N yang 

miskonsepsi Opsi 
Pemilih opsi 

N % 

A 4 15.38 1 

B 21 80.77 19 

C* 1 3.85  

D 0 0.00  
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E 0 0.00  

Kosong 0 0.00  

Total 26 100  

Ada beberapa argumen mahasiswa dalam 

menjawab soal tersebut. Dalam menguak konsepsi 

mahasiswa melalui wawancara diperoleh beberapa 

konsepsi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan 

tersebut. Tabel 3 berikut ini menunjukkan konsepsi 

yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Tabel 3. Konsepsi mahasiswa dalam menjawab  

soal pertama 

Opsi Konsepsi 
Jumah 

mahasiswa 

A 

Benda A memiliki kecepatan yang lebih 

besar dari B sehingga 

membutuhkangaya yang lebih besar 

untuk menghentikannya (saat tumbukan 

kedua objek diam sesaat) 

1 

Tidak memberikan argumen yang jelas 3 

B 

Benda A bergerak lebih cepat, sehingga 

menghasilkan gaya yang lebiih besar. 
20 

Benda A bergerak lebih cepat, sehingga 

memiliki momentum lebih besar, 

sehingga menghasilkan gaya lebih besar 

karena gaya sebanding dengan 

momentum. 

1 

Konsep Hukum II Newton 

Soal ini bertujuan untuk melihat penguasaan 

konsep mahasiswa dalam menggunakan konsep 

hukum II Newton. 3 dari 16 mahasiswa dapat 

menjawab dengan benar. Namun pada saat 

dikonfirmasi melalui wawancara, mahasiswa tersebut 

memiliki alasan yang berbeda dalam menjawab 

pertanyaan tersebut. Gambar 2 berikut adalah  soal 

yang digunakan untuk mengukur penguasaan konsep 

hukum II Newton mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga buah balok A, B dab C  masing-masing bermassa m, 2m dan 3m berada diatas bidang datar licin 

disusun seperti gambar. 

 
Ketiga balok tersebut didorong ke kanan dengan gaya konstan �⃗�. Besar resultan gaya yang bekerja pada 

balok B adalah... . 

A. �⃗� 

B. 
1

3
�⃗� 

C. 
1

2
�⃗� 

D. 
2

3
�⃗� 

E. nol  

 

Gambar 2. Soal untuk Mengukur Kemampuan dalam Memahami Konsep Hukum II Newton 

 

Berikut merupakan data distribusi jawaban 

mahasiswa dalam menjawab soal kedua beserta jumlah 

mahasiswa yang diindikasi mengalami miskonsi. 

Tabel 4. Distribusi jawaban mahasiswa pada butir  

soal kedua 
Distribusi jawaban 

N yang 

miskonsepsi Opsi 
Pemilih opsi 

N % 

A 11 42.31 10 

B* 3 11.54 - 

C 0 0.00  

D 1 3.85 - 

E 0 0.00  

Kosong 11 42.30 - 

total 26 100  

Dalam menjawab soal tersebut, ada 2 mahasiswa 

yang dapat menjawab soal dengan benar dan disertai 

dengan alasan yang sesuai dengan konsep fisis. 

Gambar 3 berikut ini menunjukkan alasan mahasiswa 

yang paling tepat dalam menjawab soal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Jawaban dengan alasan yang benar 

secara konsep 

1 dari 3 mahasiswa yang memilih opsi benar 

justru memberikan alasan yang tidak sesuai dengan 

konsep fisis. Berikut hasil wawancara yang dilakukan 

dalam menggali konsepsi subjek. 
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Peneliti : bagaimana cara mbak menemukan 

jawaban soal ini? 

Subjek  : saya menggunakan logika mas. 

Peneliti : bagaimanakah? 

Subjek : kan massa total semua benda 6 m diberi 

gaya F, nah benda B kan massanya 2 m 

berarti kan benda ini dapat gaya 1/3 gaya 

total dong. 

Peneliti : Oh... demikian. Bagaimana jika kondisi 

lantainya kasar mbak? Apakah berlaku 

cara berpikir demkian?. 

Subjek : Seharusnya nggak. Saya mau 

menggunakan hukum Newton tapi pas ku 

hitung-hitung jawabannya nggak nemu, 

hehe.. 

 Argumen tersebut tidak dapat berlaku pada 

kondisi fisis secara umum. Mahasiswa justru tidak 

memahami konsep yang benar pada kondisi dimana 

permukaan lantai tidak licin, dan tidak dapat 

memberikan penjelasan. Argumen tersebut subjek 

gunakan karena tidak menemukan jawaban pada saat 

menggunakan hukum Newton. 

Opsi lain yang dipilih mahasiswa yakni opsi A, 

yang mengindikasikan 10 dari 11 mahasiswa 

mengalami miskonsepsi. 10 mahasiswa tersebut 

dengan yakin berpikir bahwa gaya F yang bekerja 

mendorong balok A juga bekerja pada balok B dan C 

karena saling berkontak. Sedangkan mahasiswa yang 

memilih opsi D tidak dapat memberikan argumen 

dengan jelas.  

 

Konsep Resultan Gaya pada Benda yang Bergerak 

pada Lintasan Lengkunng 

Butir soal pada gambar 4 bertujuan untuk melihat 

pemahaman mahasiswa terkait arah resultan gaya pada 

gerak benda yang bergerak melingkar (lintasan 

lengkung).  

  

Sebuah kelereng sedang dimainkan oleh seorang anak. Anak tersebut melepaskan kelereng dari titik A 

sehingga bergerak meluncur diatas bidang lengkung seperti gambar. 

 

 

Arah resultan gaya yang bekerja pada kelereng pada saat di titik C paling tepat digambarkan sesuai 

nomor... . 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5 

E. Tidak ada yang sesuai; saat di C resultan gaya nol 

 

Gambar 4. Soal untuk Mengukur Kemampuan dalam Memahami Konsep Resultan Gaya pada  

Benda yang Bergerak pada Lintasan Lengkung 

 

Dari seluruh subjek penelitian, tidak ada 

mahasiswa yang memilih opsi yang sesuai. Setiap 

mahasiswa memiliki argumen yang beragam dalam 

menentukan arah gaya pada gerak benda di lintasan 

lengkung. Tabel 5 berikut ini menunjukkan distribusi 

jawaban mahasiswa dalam menjawab butir soal ketiga. 

Tabel 4. Distribusi jawaban mahasiswa pada butir  

soal ketiga 
Distribusi jawaban 

N yang 

miskonsepsi Opsi 
Pemilih opsi 

N % 

A* 0 0.00 - 

B 8 30.77 3 

C 9 34.61 5 

D 1 3.85 - 

E 7 26.92 7 

Kosong 1 3.85 - 

total 26 100  

Mahasiswa yang diindikasi mengalami 

miskonsepsi dikarenakan dengan yakin memberikan 

alasan yang tidak sesuai dengan konsep sains saat 

memilih jawaban yang salah. Mahasiswa berpikir 

bahwa ketika di titik C benda akan bergerak ke atas 

menuju ke D lalu ke E, sehingga ia menganggap bahwa 

arah gaya sesuai dengan arah gerak, sehingga opsi B 

dianggap sesuai.  Opsi C didasari oleh alasan bahwa 

pada saat menuju titik C benda dipercepat, sehingga 

bekerja gaya searah gerak. Satu mahasiswa yang 

menjawab opsi D karena ia berpikir bahwa saat di C 

bekerja gaya normal dan gaya gravitasi,  serta benda 

bergerak dipercepat ke bawah, oleh karenanya 

karenanya N < w, sehingga resultan gayanya menuju 

ke bawah. Opsi terkahir dipilih oleh mahasiswa dengan 

disertai alasan bahwa saat di C kecepatan benda 

maksimum, sehingga tidak ada percepatan. 

 

Pentingnya Pengembangan Program Resitasi 

Pentingnya konsep gaya dan gerak pada dinamika 

partikel untuk memecahan permasalahan pada konteks 

yang beragam, sangat diperlukan waktu yang cukup 
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lama untuk membantu mahasiswa dalam menguasai 

konsep secara baik. Namun alokasi waktu 

pembelajaran yang tersedia sangat terbatas. Hal 

tersebut menjadi kendala tersendiri dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Untuk mengatasi 

hal tersebut, program resitasi dapat dijadikan alternatif 

untuk mengatasi permasalahan (Jayanti et al, 2016; 

Yusmaridi et al, 2012). 

Program resitasi ini berisikan soal-soal latihan 

yang disertai feedback untuk setiap opsi jawaban baik 

benar maupun salah. Feedback untuk jawaban salah 

diberikan untuk menunjukkan kekeliruan konsep yang 

mungkin dialami siswa dalam memilih opsi tersebut, 

sedangkan feedback untuk jawaban yang benar 

berisikan pujian. Baik feedback untuk jawaban yang 

salah ataupun yang benar, keduanya diberikan 

pembahasan untuk menguatkan konsep yang dimiliki 

oleh mahasiswa. Feedback ini berguna untuk memberi 

efek positif dan mereduksi efek negatif (Butler & 

Roediger, 2008). Selain itu feedback pada tiap opsi 

jawaban ini sangat penting untuk menguatkan konsep 

mahasiswa dan memperbaiki konsepsi seandainya 

mahasiswa tersebut mengalami miskonsepsi.  

Pada prinsipnya pemberian feedback ini 

sangatlah penting dan harus diberikan sesegera 

mungkin. Soal-soal latihan yang diberikan tanpa 

disertai feedback justru dikhawatirkan akan 

menguatkan konsep yang mungkin saja keliru. Hal 

tersebut kemungkinan akan terjadi jika jawaban 

dengan konsep yang salah tersedia di dalam opsi 

jawaban, sehingga mahasiswa akan semakin yakin 

dengan konsep yang digunakan untuk menjawab soal 

tersebut meskipun tidak sesuai secara ilmiah. Selain itu 

pentingnya feedback pada program resitasi dikarnakan 

banyaknya jumlah soal latihan tidak akan berpengaruh 

baik pada penguasaan konsep. Dari hasil penelitian 

Kim & Pak (2002) disimpulkan bahwa siswa tetap 

mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan meskipun setelah menyelesaikan 1000 

soal.  

Program resitasi yang dirancang ini dikemas 

dalam program komputer offline. Hal tersebut 

bertujuan agar mahasiswa dapat menggunakan 

program secara mandiri. Selain agar dapat digunakan 

secara mandiri, program resitasi berbasis program 

komputer offline ini dapat digunakan setiap saat dan 

dapat diulang oleh mahasiswa. Dari hasil penelitian 

mengenai Deep Learning  Question (DQL) yang telah 

dilakukan oleh Afwa et al (2016) disimpulkan bahwa 

soal-soal latihan dengan ragam kontes yang berbeda 

dan disertai balikan dapat meningkatkan penguasaan 

konsep kinematika mahasiswa. Hasil penetilian 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Jayanti et al 

(2016) yang menemukan bahwa program resitasi 

berbasis komputer yang berisikan soal dan balikan 

untuk tiap opsi dapat meningkatkan penguasaan 

konsep gaya dan gerak mahasiswa secara signnifikan. 

 

 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian terkait penguasaan konsep 

mahasiswa dalam materi gaya dan gerak, masih banyak 

ditemui mahasiswa yang mengalami kesulitan, dan 

miskonsepsi. Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan, program resitasi dipandang perlu untuk 

dikembangkan dalam memfasilitasi siswa agar dapat 

menguasai konsep dengan baik dan dapat 

menerapkannya dalam pemecahan masalah pada 

berbagai konteks dan format representasi.  

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Arikunto, S. 2013. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara  

Black, J. B., & Bower, G. H. 1979. Episodes as chunks 

in narrative memory. Journal of Verbal Learning 

and Verval Behavior, 18: 309-318. 

Butler, A.C., & Roediger, H.L. (2008). Feedback 

enhances the positive effects and reduces the 

negative effects of multiple-choice testing. Journal 

of Science Education and Technology. 36(3): 604-

616. 

Clement, J. 1982. Student’ Preconceptions in 

Introductory Mechanics. American  Journal of 

Physics, 50(1): 66-71. 

Docktor, J. L. & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of 

discipline-based education research in physics. 

Physical Review Special Topik – Physics Education 

Research, 10, 020119. 

Jayanti, I.B.R., Sutopo, & Wartono. 2016. Dampak 

Program Resitasi Berbasis Komputer terhadap 

Perubahan Konseptual Mahasiswa pada Materi 

Hukum Newton. Pascasarjana Universitas Negeri 

Malang: Tesis tidak diterbitkan. 

Halloun, I. A., Hestenes, D. 1985a. The initial 

knowledge state of college physics students. 

American Journal of Physics, 53(11): 1043-1055. 

Hammer, D. 2000. Students resource for learning 

introductory physics. American Journal of Physics, 

Physics Education Research Supplement, 68 (S1), 

S52–S59. 

Hestenes, D., M. Wells and G. Swackhammer. 1992. 

Force Concept Inventory. The Physics Teacher, 30, 

141-158. 

Kim, E. & Pak, J.S. 2002. Students do not overcome 

conceptual difficulties after solving 1000 

traditional problems. Am. J. Phys., 70(7): 579-765. 

Reif, F., Allen, S. 1992. Cognition for Interpreting 

Scientific Concepts: A Study of Acceleration, 

Cognition and Instruction, 9(1): 1-44. 

Reiner, M., Slotta, J. D., Chi, M. T. H., & Resnick, L. 

B. 2000. Naive physics reasoning: A commitment 

to substance-based conceptions. Cognition and 

Instruction, 18:1 – 34. 

Rosenblatt, R. & Heckler, A. F. 2011. Systematic study 

of student understanding of the relationships 

between the directions of force, velocity, and 

acceleration in one dimension. Phys. Rev. St Phys. 

Educ. Res., 7, 020112. 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

487 

Singh, C. & Schunn, C. D. 2009. Connecting three 

pivotal concepts in K-12 Science state standards 

and maps of conceptual growth to research in 

physics education. J. Phys. Tchr. Educ. Online, 

5(2):16-42. 

Sutopo. 2012. Students’ Understanding of Fundamental 

Concepts of Mechanical Wave. Jurnal Pendidikan 

Fisika Indonesia, 12(1): 41-53. 

Thornton R. K., & Sokoloff, D. R. 1998. Assessing 

student learning of Newton’s laws: The force and 

motion conceoptual and the evaluation of active 

learning laboratory and lecture curricula, American 

Journal of Physics, 66:338-352. 

Trowbridge, D. E., McDermott, L. C. 1981. 

Investigation of student understanding of the 

concept of acceleration in one dimension, 

American Journal of Physics, 49(3): 242-253. 

Viennot, L. 1979. Spontaneous reasoning in 

elementary dynamics. European Journal of Science 

Education, 1: 205-221. 

Yusmaridi, Ratnawulan, & Fauzi, A. 2012. Penerapan 

Metode Resitasi Berwawasan Lingkungan dalam 

Pembelajaran Kooperatif untuk Meningkatkan 

Kompetensi Belajar Fisika Siswa SMP Negeri 2 

Padang. Jurnal Pendidikan Pembelajaran Fisika, 1: 

1-10. 

 



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

 

488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG KAJIAN IPA: 

KAJIAN IPA DAN PEMBELAJARANNYA



SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-1 

Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Malang, 1-2 Oktober 2016 

 

489 

STUDI PEMAHAMAN KONSEP  SISWA PADA MATERI GETARAN, 

GELOMBANG DAN BUNYI 

 

Yosepina Dua Padang, Munzil, Arif Hidayat 

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang 

Email: duapadangy@yahoo.com 

 

Abstrak 

 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa SMP pada materi Getaran, 

Gelombang dan Bunyi. Indikator pemahaman konsep yang ingin diketahui meliputi 

mengingat, memahami dan menerapkan. Metode yang digunakan menggunakan penelitian 

deskriptif dengan teknik tes dan wawancara siswa. Subjek adalah siswa kelas IX SMPN 5 

Makale yang terdiri dari 1 kelas sejumlah 20 siswa. Berdasarkan analisa, rata-rata skor 

pemahaman konsep siswa masih berada pada kategori rendah sehingga dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

 

Kata kunci:. Pemahaman Konsep, Materi Getaran, Gelombang dan Bunyi 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang 

semula berasal dari bahasa inggris ‘science’. Kata 

‘science’ sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin 

‘scientia’ yang berarti saya tahu (Trianto,2009:136). 

IPA pada hakikatnya dibangun atas dasar produk 

ilmiah, proses ilmiah dan sikap ilmiah. Melalui 

pendidikan ilmu pengetahuan alam (IPA) 

diharapkan para siswa akan memperoleh 

pengalaman dalam bentuk kemampuan untuk 

bernalar induktif dengan berbagai konsep dan 

prinsip ilmu pengetahuan alam. Kemampuan yang 

diperolehnya itu diharapkan dapat digunakan untuk 

mengungkap fenomena-fenomena alam dalam 

kehidupan sehari-hari, menerapkan prinsip-prinsip 

dari ilmu pengetahuan alam dengan teknologi, 

mengembangkan kebiasaan dan sikap ilmiah untuk 

menemukan dan meningkatkan pemahaman konsep 

siswa (Widiawati, 2015). 

Belajar konsep merupakan hasil utama 

pendidikan. Konsep-konsep merupakan balok-balok 

dasar bagunan untuk berfikir dan berkomunikasi. 

Konsep adalah kategori-kategori yang 

mengelompokkan obyek, kejadian, dan karakteristik 

berdasarkan ciri atau bentuk umum (Arends,2008). 

Pembentukan konsep terjadi melalui pengalaman 

langsung, gambar, tabel membuat bermakna bagi 

siswa sehingga pengalaman yang telah dimiliki akan 

mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Konsep 

yang telah dikuasai siswa akan mempermudah 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Arends, 

2012) 

  Pemahaman konsep merupakan 

kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep 

setelah kegiatan pembelajaran. Pemahaman konsep 

dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam 

memahami makna secara ilmiah, baik konsep secara 

teori maupun penerapan dalam kehidupan sehari-

hari (Rustaman,2003). Konsep-konsep 

pembelajaran berfokus pada proses kognitif dalam 

pembelajaran (Apriyandi,2014) Penguasaan konsep 

adalah bagian dari pembelajaran hasil-hasil dari 

domain kognitif. 

Proses kognitif Bloom telah mengalami 

revisi yang dilakukan oleh Anderson dan Kratwohl 

(2001). Proses Kognitif tersebut dikenal dengan 

istilah dimensi proses kognitif yang meliputi 1) 

mengingat, 2) memahami, 3) menerapkan, 4) 

menganalisis, 5) mengevaluasi, 6) mengkreasi. 

Banyak guru yang setuju bahwa cara yang baik 

untuk menguji apakah  siswa 'benar-benar 

memahami' 'konsep adalah meminta siswa untuk 

menjawab berkali-kali pertanyaan yang sama dalam 

konteks yang berbeda, jika seorang siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan  konsisten dengan benar, ia 

harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan 

benar yang berhubungan dengan konsep yang sama 

(Tongchai et all, 2011) 

Getaran, Gelombang dan Bunyi merupakan 

salah satu materi IPA yang dipelajari siswa di kelas 

VIII, berdasarkan laporan hasil ujian nasional tahun 

pelajaran 2014/2015 persentase penguasaan materi 

soal IPA skala nasional sebesar 51,67%  pada 

kompetensi dasar menentukan besaran fisis pada 

getaran atau gelombang dan sebesar 40.52% pada 

skala regional (Puspendik,2015), hasil ini masih 

tergolong rendah jika dibandingkan dengan 

persentase yang diperoleh pada materi yang lain. 

Menurut Fazio, 2008 beberapa penelitian 

menyatakan materi bunyi dan gelombang sulit untuk 

dipahami siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 

ingin mengetahui sejauh mana pemahaman konsep 

siswa SMP pada materi getaran, gelombang dan 

bunyi sehingga perlu diadakan penelitian dengan 

judul Studi pemahaman konsep siswa pada materi 

getaran, gelombang dan bunyi. 

 

METODE PENELITIAN  

Studi ini merupakan penelitian deskriptif. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IX SMPN 5 
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Makale sebanyak 20 orang yang telah mempelajari 

materi getaran, gelombang dan bunyi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu 

memberikan tes berupa soal dalam bentuk essay 

sebanyak 4 nomor. Setiap nomor mewakili indikator 

pemahaman konsep yang diukur meliputi 

menentukan besaran pada gelombang (C1), 

memahami gerak gelombang (C2), menerapkan 

konsep dalam menentukan panjang dan kecepatan 

gelombang (C3) dan memahami konsep bunyi 

(C2).Hasil dari tes siswa dianalisis dan 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok atas, 

tengah dan bawah yang selanjutnya memilih 3 orang 

yang mewakili setiap kelompok untuk melakukan 

wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes pemahaman konsep siswa berupa soal dalam 

bentuk essay yang berjumlah 4 nomor meliputi  

besaran-besaran pada gelombang  untuk soal no 

1,gerak gelombang untuk soal no 2, menerapkan 

konsep dalam menentukan panjang dan kecepatan 

gelombang untuk soal no 3 dan konsep bunyi untuk 

soal no 4. Setelah dilakukan tes dilanjutkan dengan 

wawancara untuk memperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai tingkat pemahaman konsep yang 

dimiliki oleh siswa. Untuk menentukan skor rata-

rata pemahaman konsep siswa menggunakan 

rentangan skala sangat rendah (0-2), rendah (2,1-4), 

cukup (4,1-6), tinggi(6,1- 8) dan sangat tinggi (8,1-

10) 

Hasil analisis skor rata-rata pemahaman 

konsep siswa dan persentase pemahaman konsep 

siswa dinyatakan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut : 

 
 

 

Ket : 

1. Menentukan besaran-besaran pada gelombang 

(C1) 

2. Memahami gerak gelombang ( C2) 

3. Menerapkan konsep untuk menentukan panjang 

dan cepat rambat gelombang (C3) 

4. Memahami konsep bunyi (C2) 

 

 
 

 

Ket : 

1. Menentukan besaran-besaran pada gelombang 

(C1 ) 

2. Memahami gerak gelombang (C2) 

3. Menerapkan konsep untuk menentukan panjang 

dan cepat rambat gelombang (C3) 

4. Memahami konsep bunyi (C2 ) 

 

Berdasarkan grafik rata-rata skor 

pemahaman konsep dapat diamati, rata-rata skor 

siswa 4,2 pada indikator menentukan besaran-

besaran pada gelombang atau berada pada kategori 

cukup dengan persentase 42 %. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa sebagian siswa belum 

memahami besaran-besaran pada gelombang seperti 

amplitudo gelombang, puncak gelombang, bukit 

gelombang, dan lembah gelombang yang didukung 

oleh hasil wawancara bahwa siswa masih kesulitan 

dalam membedakan puncak gelombang dengan 

lembah gelombang sehingga beberapa siswa masih 

menganggap bahwa puncak gelombang sama 

dengan bukit gelombang. 

Pada indikator memahami gerak gelombang 

rata-rata skor pemahaman konsep siswa 3,5 atau 

berada pada kategori rendah dengan persentase 35 

%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hanya 

35 % siswa dari total 20 orang siswa yang mampu 

memahami gerak gelombang. Pada indikator 

memahami gerak gelombang pemahaman siswa 

berada pada kategori rendah hal ini disebabkan 

siswa sulit memahami soal yang disajikan dalam 

bentuk gambar yang sehingga siswa perlu dilatih 

untuk memahami soal dalam bentuk gambar. 

Berdasarkan hasil wawancara siswa masih sulit 

menentukan besarnya amplitudo, dan banyaknya 

gelombang yang terjadi. 

Pada indikator menerapkan konsep untuk 

menentukan panjang dan cepat rambat gelombang 

rata-rata skor pemahaman konsep siswa 1,25 atau 

berada pada kategori sangat rendah dengan 

persentase siswa yang mampu menjawab soal hanya 

12,5 %, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman 

siswa mengenai besaran pada gelombang seperti 

panjang gelombang dan cepat rambat gelombang 

dan juga disebabkan soal menuntut siswa untuk 

melakukan perhitungan, siswa sulit untuk 

menganalisis besaran pada gelombang yang 

dinyatakan dalam bentuk symbol (terlihat dari 

4,2 3,5
1,25

4,75

0,0

5,0

10,0

1 2 3 4

Rata-rata skor pemahaman konsep 

siswa

42,0 35

12,5

47,5

0,0

50,0

100,0

1 2 3 4

Persentase pemahaman konsep siswa

Gambar 1. Grafik rata-rata skor  pemahaman  

     konsep siswa 

Gambar 2. Grafik persentase pemahaman 

konsep siswa 
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jawaban siswa). Berdasarkan hasil wawancara, 

siswa sulit mengerjakan soal dalam bentuk hitungan, 

sulit menentukan persamaan matematis yang harus 

digunakan dan konsep matematika siswa yang masih 

rendah. 

Pada indikator memahami konsep bunyi rata-

rata skor pemahaman konsep siswa 4,75 atau berada 

pada kategori cukup yang berarti pemahaman siswa 

mengenai konsep bunyi sudah ada dan didukung 

juga pada saat siswa menjawab soal, siswa sekaligus 

mempraktekkannya. 

Berdasarkan data perolehan rata-rata skor 

pemahaman konsep dapat diamati bahwa pada 

umumnya pemahaman konsep siswa untuk materi 

getaran, gelombang dan bunyi masih berada pada 

kategori rendah sehingga perlu dilakukan tindak 

lanjut agar pemahaman konsep siswa dapat 

ditingkatkan. Pemahaman konsep siswa dapat 

ditingkatkan dengan menerapkan strategi 

pembelajaran seperti inkuiri terbimbing. 

(Meyer,2008) menyatakan bahwa inkuiri terbimbing 

dapat mengkonstruksi konsep siswa sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Pembelajaran dengan inkuiri juga dapat 

mengembangkan self concept pada diri siswa, dapat 

mengerti tentang konsep dasar, membantu siswa 

dalam menggunakan ingatan dan transfer pada 

situasi proses belajar yang baru dan mendorong 

siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatifnya 

sendiri (Awarsari,2013). 

 

PENUTUP 

Pemahaman konsep siswa pada materi getaran, 

gelombang dan bunyi pada umumnya masih rendah 

sehingga dibutuhkan strategi pembelajaran yang 

dapat membantu siswa memahami konsep, guru  

perlu untuk merancang lingkungan belajar efektif 

yang mampu  membantu siswa membentuk kembali  

pengetahuan awal siswa sehingga pemahaman 

konsep lebih terarah. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran inkuiri terbuka merupakan salah satu bentuk pendekatan student centered, 

sehingga dapat melatih siswa untuk belajar sendiri menemukan konsep. Pembelajaran inkuiri 

terbuka memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai 

suatu topik atau fenomena. Selanjutnya peserta didik merancang kegiatan penyelidikan, 

mengidentifikasi variabel, melaksanakan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan yang 

mereka ajukan sebelumnya. Pada akhir inkuiri terbuka, peserta didik menarik kesimpulan dan 

mengajukan penjelasan didukung oleh data yang dikumpulkan serta mengomunikasikan 

temuan penyelidikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji model pembelajaran inkuiri terbuka 

untuk mengatasi kesulitan belajar materi optik. Kurangnya pemahaman mengenai konsep 

indeks bias suatu zat, dan sinar-sinar istimewa pada cermin maupun lensa menjadi penyebab 

kesulitan tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengatasi hal tersebut adalah 

inkuiri terbuka. Inkuiri terbuka dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan proses 

sains, berpikir ilmiah dan memotivasi siswa dalam belajar sehingga mengatasi kesulitan-

kesulitan siswa dalam memahami materi optik di SMP. 

 

Kata kunci:. model pembelajaran inkuiri terbuka, optik 

 

PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematik sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Proses 

pembelajaran IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan 

untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu 

peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Oleh karena 

itu pembelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) menekankan pada pemberian pengalaman 

belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap 

ilmiah (Kemdikbud, 2014: 15) 

Pembelajaran IPA menuntut siswa ikut serta 

dalam menemukan konsep melalui kegiatan 

pengamatan atau percobaan. Siswa tidak hanya 

menguasai konsep-konsep IPA secara teori, 

menyelesaikan soal dengan rumus-rumus 

matematis, tetapi juga mampu membuktikan 

konsep-konsep IPA tersebut secara ilmiah melalui 

tahapan-tahapan metode ilmiah. Pelaksanaan 

pembelajaran IPA yang didominansi guru dengan 

metode ceramah cenderung terbatas pada aspek 

hafalan. Metode tersebut kurang melibatkan 

aktivitas siswa melakukan kerja ilmiah, akibatnya 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep yang diajarkan dan berdampak pada hasil 

belajar siswa yang rendah (Wijayanti, 2010). 

Pembelajaran langsung yang didominasi oleh guru 

dengan ceramah serta cenderung memposisikan 

siswa sebagai pendengar dan pencatat akan 

menyebabkan siswa kurang menjadi aktif dan 

cenderung menjadi pasif (Marheni, 2014). 

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa  akan 

berdampak pada menurunnya motivasi dan hasil 

belajar siswa serta keterampilan proses sains siswa. 

Cahaya merupakan faktor mutlak dalam 

pembelajaran optik di sekolah. Dalam optik, cahaya 

diperlukan sabagai sarana untuk membentuk 

bayangan yang dibentuk semua alat-alat optik 

seperti mata, lensa, lup, mikroskop, teleskop dan alat 

optik lainnya. Semua alat optik ini tidak akan 

berfungsi jika tidak ada cahaya sebagai sarana 

pembentukan bayangan (Murtono, 2015). 

Konsep cahaya pada materi optik merupakan 

konsep yang cukup penting dalam kurikulum namun 

tidak sedikit siswa yang merasa kesulitan untuk 

memahami materi tersebut. Kesulitan materi ini 

dikarena disekolah siswa menerima konsep cahaya 

dengan mendengarkan dan mencatat hukum-hukum 

yang berlaku yang diberikan oleh guru tanpa 

keterlibatan siswa secara langsung dalam 

menemukan hukum-hukum tersebut (Medriati, 

2013). 

Kesulitan mempelajari IPA materi optik 

mengenai cahaya yaitu dalam mengaitkan antara 

konsep atau teori terutama bila dihadapkan pada 

masalah yang kompleks (Wijayanti, 2010). 

Pembelajaran tentang pembiasan cahaya dan 

pemantulan cahaya pada cermin cekung dan 
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cembung maupun lensa cekung dan cembung sering 

mengalami kendala pada kegiatan percobaan yang 

dihubungkan dengan teori. Siswa masih bingung 

mengenai arti dari pemantulan dan pembiasan 

cahaya, arah perambatan gelombang cahaya, 

bagaimana pembiasan cahaya terjadi pada antar 

medium, dan bagaimana menentukan posisi gambar 

pada pembiasan (Kaewkhong et.al., 2010). 

Kesulitan-kesulitan yang lain juga terlihat ketika 

siswa melukiskan pembentukan bayangan, dan 

menghitung tinggi dan jarak bayangan. 

Permasalahan tersebut perlu diatasi oleh guru 

dengan cara mengubah metode mengajar lama 

dengan metode mengajar baru yang memungkinkan 

siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, dan 

lebih membantu siswa dalam memahami konsep 

optik sehingga mencapai hasil belajar yang baik. 

Salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan untuk diterapkan adalah model 

pembelajaran inkuiri terbuka. 

Model pembelajaran berbasis inkuiri 

merupakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kontens pembelajaran IPA. Pembelajaran berbasis 

inkuiri adalah salah satu pendekatan untuk 

meningkatkan kualitas lulusan pendidikan, model 

yang lebih interaktif dalam belajar sambil 

memfokuskan bagaimana membelajarkan belajar 

(Justice et.al, 2009).  Model pembelajaran inkuiri 

merupakan salah satu dari inovasi pembelajaran 

yang dapat mengarahkan siswa untuk melakukan 

penemuan sehingga siswa memperoleh pengetahuan 

yang lebih mendalam dan bermakna.  

Model pembelajaran inkuiri menekankan 

bagaimana seseorang berpikir dan bagaimana 

dampaknya terhadap cara pengolahan informasi. 

Model pembelajaran inkuiri juga merupakan salah 

satu model yang membantu siswa dalam 

pemprosesan informasi (Trianto, 2014). Proses 

pembelajaran dengan inkuiri dapat meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar serta 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. (Tuan 

et.al., 2005). 

Membelajaran inkuiri kepada siswa berarti 

membelajarkan siswa pada pengetahuan, 

kemampuan, dan sikap baru melalui pertanyaan 

mengenai masalah dan penyelidikan, dan masalah 

menggunakan cara dan standar permintaan dalam 

disiplin . Hal ini sejalan dengan teori kontemporer 

pembelajaran yang disebut konstruktivisme. 

Menurut konstruktivisme, individu membuat 

pengetahuan dan makna bagi diri mereka sendiri 

melalui eksplorasi dan keterlibatan secara langsung 

dalam konteks yang nyata. Teori konstruktivis 

mendasari berbagai strategi pembelajaran termasuk 

kerja kelompok, diskusi, studi kasus, dan 

memainkan peran. (Lee, 2011). Pembelajaran 

inkuiri digunakan pada pembelajaran IPA karena 

mempunyai banyak kesesuaian dengan 

pembelajaran IPA. Pendekatan ilmiah dengan 

menggunakan model inkuiri merupakan jawaban 

dari tuntutan kurikulum 2013. 

Berinkuiri berarti melakukan proses 

intelektual yang rasional dan menyenangkan 

(enjoyfull) dalam mendeskrispsikan sains (Ting, 

2001). Dalam perspektif sains, pembelajaran 

berbasis inkuiri melibatkan siswa dalam 

penyelidikan sains (Anam, 2015:42). Menurut Gulo 

(2012:85) Tujuan utama pembelajaran inkuiri dalam 

proses pembelajaran antara lain: (1) keterlibatan 

siswa secara maksimal dalam proses kegiatan 

belajar, kegiatan belajar meliputi kegiatan mental 

intelektual dan sosial emosional; (2) kegiatan terarah 

secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran; 

(3) mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri 

(self-belief) pada diri siswa tentang apa yang 

ditemukan dalam proses inkuiri. Tujuan utama 

inkuiri adalah penyelidikan yang aktif baik untuk 

pengetahuan maupun pemahamanan untuk 

memenuhi keingintahuan siswa. Dari perspektif 

pedagogi, pembelajaran berbasis inkuiri merujuk 

pada model konstruktivis dan belajar aktif. Kegiatan 

inkuiri melibatkan siswa mencapai pemahaman. 

Pengembangan pengetahuan dan restrukturisasi 

skemata melalui pengalaman nyata dan 

penyelidikan. 

Ditinjau dari tingkat komplekasitasnya 

pembelajaran inkuiri dibedakan menjadi tiga 

tingkatan yaitu pembelajaran penemuan (discovery 

inquiry), inkuiri terbimbing (guided inquiry), dan 

inkuiri terbuka atau bebas (open inquiry) (Trowbrige 

& Bybee, 1990). Llewellyn dalam Zubaida dkk 

(2013) menyatakan bahwa Inkuiri terbuka (open 

inquiry) merupakan pembelajaran yang memberi 

kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan 

pertanyaan mengenai suatu topik atau fenomena. 

Peserta didik dilatih untuk merancang kegiatan 

penyelidikan, mengidentifikasi variabel, 

melaksanakan  penyelidikan untuk menjawab 

pertanyaan yang mereka ajukan sebelumnya. Pada 

tahap akhir inkuiri terbuka, peserta didik menarik 

kesimpulan dan mengajukan penjelasan didukung 

oleh data yang dikumpulkan serta 

mengomunikasikan temuan penyelidikan. Dominasi 

pembelajaran inkuiri terbuka terletak pada siswa 

dikarenakan topik permasalahan diajukan oleh siswa 

sepenuhnya. 

Zion & Sadeh (2011), menyatakan bahwa 

inkuri terbuka merupakan tingkat yang paling 

kompleks. Pada inkuiri terbuka siswa diberi 

kebebasan dan inisiatif untuk memikirkan cara 

memecahkan persoalan yang dihadapi. Pada inkuiri 

terbuka siswa menyelidiki topik yang terkait dengan 

pertanyaan yang telah dirumuskan. Siswa dituntut 

untuk berfikir sendiri, menentukan hipotesis, 

peralatan dan prosedur kegiatan. Disini siswa lebih 

bertanggung jawab, lebih mandiri dan guru tidak 

banyak ikut membantu siswa. Sebelum masuk ke 

dalam model pembelajaran inkuiri terbuka siswa 

dilatih terlebih dahulu cara berinkuri melalui latihan 
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inkuiri. Latihan inkuiri pada tahap awal paling 

penting sekali dalam rangka membangkitkan 

motivasi belajar pada siswa dan menuntun siswa 

agar dapat merumuskan masalah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji secara konseptual dari berbagai literatur  

yang berkaitan kesulitan siswa dalam mempelajari 

materi optik, dan  perlunya model pembelajaran 

inkuiri terbuka pada materi optik. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kesulitan pada Materi Optik 

Cahaya merupakan bagian penting dari 

kehidupan sehari-hari. Hal ini digunakan sebagai 

alat utama dalam banyak ilmu pengetahuan 

termasuk fisika, kedokteran maupun astronomi. 

Tanpa memahami konsep cahaya dan sifat-sifatnya, 

siswa kesulitan memahami ruang lingkup ilmiah 

(Djanett et.al. 2013). Materi optik bagi siswa 

menjadi tidak jelas dan sulit, sedangkan guru sering 

tidak mengakomodasi pembelajarannya secara 

benar (Galili and Hazan, 2000).  

Beberapa hasil penelitian yang menemukan 

kesulitan siswa dalam mempelajari materi optik, 

yakni Suniati (2013) yang dilakukan di SMP N 2 

Amlapura tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 

menemukan bahwa konsep cahaya dan alat optik di 

SMP yang banyak mengalami miskonsepsi 

diantaranya hukum pemantulan cahaya, pemantulan 

difusi dan baur, lilin yang tidak terang tidak 

memancarkan cahaya pada siang hari, hanya pada 

malam hari, lilin redup hanya memancarkan cahaya 

pada malam hari, cahaya yang lebih terang akan 

berjalan lebih cepat. Hambatan seperti lensa, filter, 

dan kaca memperlambat perjalanan cahaya itu, 

menentukan bayangan maya dan nyata, melukiskan 

bayangan pada cermin datar, pembiasan cahaya, 

pada pembiasan lensa cembung atau cekung, tidak 

dibiaskan pada permukaan lensa tetapi pada tengah 

lensa dengan kata lain, permukaan lensa dan 

ketebalan lensa tidak berpengaruh (Suniati, 2013). 

Jannah (2012) mengungkapkan bahwa 

banyak siswa yang merasa bahwa mata pelajaran 

IPA kelas VIII materi cahaya atau optik khususnya 

pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan 

lensa termasuk sulit, karena: (1) harus memahami 

sifat gelombang cahaya; (2) ada rumus-rumus yang 

harus diselesaikan secara matematis; (3) memaknai 

arti fisis tanda-tanda pada rumus tersebut, dan (4) 

dituntut keterampilan menggambar benda serta 

bayangannya (Jannah, 2012). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan 

(preliminary investigation) yang telah dilakukan 

Khusna (2016) kepada beberapa guru di SMP N 2 

Surakarta, SMP N 15 Surakarta, dan SMP 

Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Pelajaran 

2015/2016, didapatkan hasil bahwa pada kelas VIII 

Semester 2, materi alat optik merupakan materi yang 

cukup sulit bagi siswa kelas VIII. Berdasarkan 

angket yang disebarkan kepada guru, sebesar 55,8% 

siswa tidak dapat tuntas pada materi tersebut. Hal itu 

dikarenakan masih sulitnya siswa dalam memahami 

konsep proses melihat dan pembentukan bayangan 

benda pada mata (Khusna, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari 

konsep optik. Kesulitannya yakni memahami 

konsep-konsep dasar cahaya meliputi sifat-sifat 

cahaya, pembiasan cahaya, perambatan gelombang 

cahaya, dan pemantulan cahaya pada cermin 

maupun lensa. Kesulitan-kesulitan belajar materi 

optik menjadi  perhatian khusus di kalangan guru 

IPA di SMP. Ini merupakan tantangan tersendiri 

bagi guru IPA untuk bisa membantu siswa dalam 

pembelajaran materi tersebut.  

 

B. Penyebab Kesulitan Materi Optik 

Mengatasi berbagai kesulitan siswa materi 

optik, tentunya kita harus mengetahui penyebab dari 

kesulitan tersebut. Penyebab kesulitan siswa dalam 

memahami materi optik pada dasarnya adalah 

kesalahpahaman konsep siswa tetapi diyakini benar 

dan terdapatnya konsep alternatif yang dimiliki 

siswa dari konsep awal yang diperoleh dalam 

kehidupan sehari-harinya. (Isik, 2008; Galili and 

Hazan, 2000, 2001; Djanett et.al. 2013; Srisawasdi, 

2014). 

Pembelajaran yang masih menggunakan 

model pembelajaran yang tidak mengkonstruksi 

konsep menjadikan tidak efektifnya pembelajaran 

pada IPA khusunya materi optik. Hal ini 

dikarenakan proses transfer pengetahuan baru 

kepada siswa tidak fokus pada mendeteksi ide-ide 

dan keyakinan mereka yang sudah ada dan 

mengoreksi konsep alternatif yang sudah mereka 

miliki (Srisawasdi, 2014). 

Siswa yang mengatakan bahwa pembelajaran 

IPA tidak begitu menyenangkan dan sulit apalagi 

jika dihadapkan dengan berbagai banyak rumus. 

Bahkan ada siswa yang merasa pembelajaran IPA 

itu membosankan dan seperti ceramah dalam 

kepengajaran (Hermawan, 2014). 

Penelitian yang dilakukan Suniati (2013) 

terkait miskonsepsi pada konsep optik dan cahaya di 

SMP N 2 Amlapura, menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa telah memiliki pengetahuan awal yang 

memiliki miskonsepsi pada setiap aspek konsep 

yang berkaitan dengan cahaya dan alat optik. Secara 

keseluruhan pengetahuan awal yang dimiliki 

kelompok eksperimen 87,9% masih memiliki 

miskonsepsi sedangkan pengetahuan awal yang 

dimiliki kelompok kontrol 88,0% masih memiliki 

miskonsepsi. Konsep-konsep tersebut diantaranya 

adalah: rambatan cahaya pada suatu medium, proses 

melihat benda, sifat bayangan pada cermin datar, 

syarat minimal tinggi cermin datar untuk melihat 

seluruh tubuh, sifat bayangan pada cermin cembung, 

pembiasan cahaya pada benda bening, pembiasan 

pada lensa, menggambarkan proses pembentukan 
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bayangan pada lensa, menentukan sifat bayangan 

pada mata, pembesaran bayangan pada lup, dan sifat 

bayangan pada lup (Suniati, 2013).  

Miskonsepsi yang dimaksud adalah 

kesalahpahaman konsep yang dimiliki siswa tetapi 

diyakini bahwa konsepnya benar. Kedua, mereka 

belum mampu mengaitkan pengetahuan sains yang 

paling relevan ke dalam working memory ketika 

mencoba menyelesaikan walaupun sudah memiliki 

konsep sains yang berkaitan dengan permasalahan. 

Ketiga, mereka belum mampu memilih pengetahuan 

yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah 

padahal mereka sudah bisa mengaktivasi potongan-

potongan konsep sains ke dalam memori kerjanya. 

Keempat, mereka hanya menjawab dengan intuisi 

naifnya, tidak memiliki pengetahuan yang relevan. 

Penyebab lainnya juga, yakni kurangnya 

pemahaman guru pada materi optik dan cahaya. 

Proses pembelajaran menjadi salah satu 

faktor yang sangat penting. Hasil pembelajaran 

dipengaruhi oleh proses belajar yang diciptakan 

guru. Penggunan metode yang monoton dan hanya 

bersifat penyampain materi tanpa mengolah 

keterampilan menyebabkan menurunnya motivasi 

belajar siswa. Guru harus mampu memfasilitasi 

siswa serta mampu memberikan proses 

pembelajaran yang menarik secara tidak langsung 

akan memberikan stimulus atau rangsangan kepada 

siswa untuk lebih aktif memperhatikan 

pembelajaran. Siswa dapat bersama-sama dengan 

guru menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan mudah dipahami siswa. Peranan 

guru dalam pembelajaran sangatlah penting, salah 

satunya adalah guru sebagai fasilitator di dalam 

kelas (Saputra, 2013). Sehingga terjadi perubahan 

paradigma pembelajaran yang semula berpusat pada 

guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa 

(student centered).  

 

C. Model pembelajaran inkuiri terbuka 

Pendidikan IPA hendaknya diarahkan pada 

proses inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Kemendikbud (2014), bahwa 

pembelajaran IPA di SMP haruslah menekankan 

proses pemberian pengalaman belajar secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Apabila 

dikaitkan dengan kondisi pembelajaran yang ada, 

pembelajaran melalui proses menemukan 

merupakan hal yang jarang dilakukan oleh guru. 

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan mutu belajar, 

guru perlu inovasi dala pembelajaran agar dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan proses penemuan sendiri melalui 

kegiatan pengamatan, bertanya, mengajukan 

dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan 

sendiri. Melalui siklus proses penemuan seperti itu, 

diharapkan pengetahuan dan pengalaman siswa 

dipahami sebagai pengetahuan dan pengalaman dari, 

oleh, dan untuk mereka (Hosnan, 2014). 

Kemampuan inkuiri sering dikaitkan dengan 

kegiatan penyelidikan atau eksperimen. Pada 

kegiatan penyelidikan, siswa dapat mengkonstruksi 

pemahaman melalui menanya, mendesain, dan 

menghubungkan dalam bentuk investigasi, 

kemampuan analisis, dan mengkomunikasikan 

penemuan. Salah satu prinsip utama inkuiri, yakni 

siswa dapat mengkonstruksi sendiri pemahamannya 

dengan melakukan aktivitas aktif melalui investi-

gasi pengetahuan (Henrichsen & Jarret, 1999). 

Pembelajaran model inkuiri terbuka 

memiliki karakteristik bahwa siswa diberi 

kebebasan menentukan permasalahan untuk 

diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah 

secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-

langkah yang diperlukan. Selama proses ini, 

bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau 

bahkan tidak diberikan sama sekali. Pada umumnya 

pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah 

berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuiri.  

Pendekatan inkuiri terbuka pada usia dini 

tidak bertujuan mengajarkan suatu konsep sains 

kepada anak, tetapi lebih mengajak anak melakukan 

eksplorasi terhadap fenomena alam melalui interaksi 

langsung dengan obyek. Anak berlatih melakukan 

observasi, memanipulasi obyek, mengukur, 

mengklasifikasi obyek, melakukan percobaan 

sederhana, dan dilanjutkan dengan mengkonstruksi 

pengetahuan sesuai dengan pola pikirnya yang 

masih sinkretik. Begitu banyak sisi positif dari 

pengenalan sains melalui pendekatan inkuiri terbuka 

bagi anak usia dini. Pendekatan ini menggabungkan 

esensi bermain dan belajar. Guru mengajak anak 

untuk bermain dan dilanjutkan dengan investigasi 

dan tantangan, sehingga anak mengalami akselerasi 

dan eskalasi (Suyanto, 2006). 

Inkuiri terbuka dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dalam IPA, ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Darma (2014). 

Penelitian yang dilakukan  pada siswa kelas XI IPA 

di SMA Negeri 1 Denpasar tahun pelajaran 

2013/2014. Model pembelajaran Inkuiri terbuka 

atau bebas mengembangkan siswa untuk belajar 

dengan inisiatif sendiri serta membangun 

pengetahuannya melalui pengamatan langsung 

melalui eksperimen. Siswa diajak untuk 

mengidentifikasi permasalahan kemudian 

merumuskan masalah dan membuat hipotesisnya 

setelah itu membuat langkah langkah percobaan 

sampai mendapatkan suatu pemecahan masalah. 

Dalam hal ini siswa didorong untuk membangun 

sendiri konsep-konsep dan pengetahuannya secara 

utuh. Proses pembelajaran seperti ini akan 

mengarahkan siswa untuk menggunakan segenap 

potensi yang dimiliki dan mengarahkan siswa 

sebagai pengambil keputusan sedangkan guru hanya 

berperan sebagai fasilitator. 
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Hasil serupa didapatkan pada penelitian 

Pratiwi (2013) berhasil meningkatan kemampuan 

penguasaan pemahaman konsep fisika mahasiswa 

sesudah melakukan eksperimen inkuiri terbuka . Hal 

tersebut dikarenakan pada ekperimen inkuiri 

terbuka, mahasiswa diberi kesempatan lebih lerlibat 

aktif secara langsung dalam mencari literatur secara 

mandiri sesuai keinginan dan cara mahasiswa 

sendiri sehingga mampu mengidentifikasi 

permasalahan. Dengan demikian, mahasiswa 

menyelesaikan permasalahan pemahaman konsep 

fisika dengan lebih bergairah dan menyenangkan 

sesuai kemampuan mahasiswa dengan pembelajaran 

yang lebih bermakna. Peserta didik akan lebih 

mudah menerima pelajaran jika materi yang 

disampaikan melalui pengalaman langsung karena 

lebih mudah diingat dan bermakna (Yulianti & 

Wiyanto, 2009: 1-3). 

Sikap ilmiah merupakan salah satu karakter 

yang dimiliki oleh ilmuwan, karakter ini harus 

dimiliki ketika siswa belajar IPA. Inkuiri merupakan 

kegiatan yang dianjurkan dalam pembelajaran IPA, 

karena dalam langkah kegiatan inkuiri itu sendiri 

tersedia ruang bagi guru untuk mengembangkan 

sikap ilmiah. Kegiatan pembelajaran berbasis inkuiri 

terbuka memungkinan untuk menanamkan sikap-

sikap ilmiah sebagai sebuah karakter yang dimiliki 

ilmuwan sains. Pada langkah kegiatan merumuskan 

masalah dapat ditanamkan satu sikap ilmiah yaitu 

sikap ingin menyelidiki (curiositas) yang tinggi 

(Rahayu, 2011; Khanafiyah, 2010; Mudalara, 2012; 

Suryani, 2016; Hendracipta, 2016). 

Terdapat enam indikator sikap ilmiah yang 

diadaptasi dari science for all Americans (Carin & 

Sund, 1997) yaitu: Pertama memupuk rasa ingin 

tahu. Para ahli sains dan siswa dikendalikan oleh 

rasa ingin tahu, yaitu suatu keingintahuan yang 

sangat kuat untuk mengetahui dan memahami alam 

sekitar. Indikator umum dari sikap ingin tahu adalah 

memperhatikan hal-hal baru, menunjukkan minat 

melalui pengamatan yang cermat, mengajukan 

pertanyaan, dan mencari penjelasan. Kedua 

mengutamakan bukti, ahli sains mengutamakan 

bukti untuk mendukung kesimpulan dan klaimnya. 

sikap mengutamakan bukti merupakan pusat dari 

kegiatan ilmiah. Ketiga yaitu bersikap skeptis, ahli 

sains ataupun siswa terkadang harus merasa ragu 

atas kesimpulan yang dibuatnya, ketika ditemukan 

bukti-bukti yang baru sehingga dapat mengubah 

kesimpulannya. Keempat menerima perbedaan, ahli 

sains dan siswa harus bisa menerima perbedaan. 

Perbedaan sudut pandang harus dihormati sampai 

menemukan kecocokan dengan data. Sikap 

menerima perbedaan merupakan sikap seseorang 

yang tidak merasa ia yang paling hebat. Siswa 

bersedia mengakui orang lain mungkin lebih banyak 

pengetahuanya, bahwa mungkin pendapatnya yang 

salah, sedangkan pendapat orang lain yang benar. 

Siswa akan menerima gagasan orang lain setelah 

diuji. Agar menambah ilmu pengetahuan siswa 

bersedia belajar dari orang lain, membandingkan 

pendapatnya dengan orang lain. Siswa mempunyai 

tenggang rasa atau sikap toleran yang tinggi, jauh 

dari sikap angkuh. Kelima, dapat bekerjasama, ahli 

sains yang baik mampu bekerjasama dengan orang 

lain dan tidak individualis atau mementingkan diri 

sendiri. Ia menyakini bahwa dirinya tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain. Keenam, bersikap 

positif terhadap kegagalan.  

Menurut Uno (2008), sikap optimis/bersikap 

positif terhadap kegagalan merupakan kemampuan 

untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, 

terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Pada 

siswa sikap positif yang dimaksudkan merupakan 

sikap siswa yang selalu berharap baik dan tidak 

mudah putus asa. 

Pembelajaran inkuiri terbuka dapat 

mengakomodasi kemampuan siswa untuk belajar 

berpikir kritis, yang ditandai dengan siswa dapat 

belajar mengontrol diri dalam membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan sendiri 

mengenai strategi, cara, metode belajar yang 

digunakan untuk memahami konsep yang dipelajari 

secara bertanggung jawab (Rusilowati, 2012) 

Penggunaan strategi pembelajaran inkuiri 

pada kelas eksperimen melatih siswa untuk dapat 

menyelesaikan masalah, meningkatkan pemahaman 

konsep dan mengembangkan keterampilan berpikir. 

Siswa dihadapkan pada masalah yang nyata dan 

teoritis untuk diinvestigasi. Kegiatan ini membuat 

siswa lebih aktif mencari solusi permasalahan 

sehingga siswa menjadi paham terhadap apa yang 

mereka kerjakan. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam 

memahami dan menguasai konsep optik dan cahaya. 

Kesulitan siswa tersebut yang telah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya merupakan tantangan guru 

untuk membantu siswa memahami dan menguasai 

konsep tersebut. Guru harus memilih salah satu 

model pembelajaran yang bisa membantu siswa 

menemukan pengetahuannya, membangun 

pengetahuan yang didapat menjadi sebuah konsep. 

Konsep tersebut harus mampu dikaitkan dengan 

konsep yang lain sehingga siswa memahami dan 

menguasai konsep itu dengan baik.   

Berdasarkan paparan diatas, maka model 

pembelajaran inkuiri terbuka bisa digunakan untuk 

membantu  mengatasi kesulitan siswa memahami 

konsep dasar optik dan cahaya di SMP. 

 

PENUTUP 

Siswa banyak mengalami kesulitan dalam 

belajar materi optik. Kesulitannya yang dialami 

siswa meliputi konsep sifat-sifat cahaya, pembiasan 

cahaya, perambatan gelombang cahaya, dan 

pemantulan cahaya pada cermin maupun lensa.. 

Penyebab utamanya kesulitan tersebut adalah 

penguasaan konsep dasar optik maupun cahaya yang 

masih kurang. Model pembelajaran inkuiri terbuka 

bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk 
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membantu kesulitan siswa memahami konsep-

konsep dasar optik di SMP. 

Model inkuiri terbuka menekankan 

pengajaran yang berusaha meletakan dasar dan 

mengembangkan cara befikir ilmiah. Dalam 

penerapan model ini siswa dituntut untuk lebih 

banyak belajar sendiri dan berusaha 

mengembangkan kreatifitas dalam pengembangan 

masalah yang dihadapinya sendiri. Model mengajar 

inkuiri terbuka akan menciptakan kondisi belajar 

yang efektif dan kundusif, serta mempermudah dan 

memperlancar kegiatan belajar mengajar 

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian 

lebih mendalam untuk mengetahui lebih pasti 

penerapan model pembelajaran inkuiri terbuka dapat 

membantu siswa untuk menguasai konsep dasar 

optik dengan baik. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan dapat mengantarka siswa untuk 

berpikir konstruktif dalam menjawab tantangan global, yaitu keterampilan berpikir dan 

berinovasi seperti berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, kreatif, inovatif, dan 

mampu berkomunikasi serta berkolaborasi. Penguasaan konsep merupakan aspek yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran IPA, karena siswa tidak sekedar memahami konsep tetapi 

juga melakukan sesuatu dengan menggunakan konsep yang telah dipahami. Modeling 

instruction merupakan pembelajaran yang kontruktivistik, dan memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan penguasaan konsep IPA yang berguna dalam pemecahan masalah, serta dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis dan observasi. Hal ini disebabkan modeling 

instruction instruction membantu siswa dalam penguasaan konsep secara lebih baik karena 

melalui perbedaan representasi berupa grafis, verbal, aljabar, dan diagram, maka siswa dapat 

melakukan pengorganisasian pengetahuan. 

 

Kata kunci: Inovatif, Kreatif, IPA, modeling instruction, dan penguasaan konsep 

 

 

PENDAHULUAN  

IPA merupakan ilmu yang mempelajari 

mengenai fenomena-fenomena alam yang diperoleh 

melalui pengamatan, penyelidikan dan eksperimen 

dengan menggunakan metode ilmiah. Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bertujuan agar siswa 

dapat berinkuiri, meningkatkan pengetahuan, 

penguasaan konsep, dan keterampilan IPA yang 

diperoleh melalui eksperimen dengan menggunakan 

metode ilmiah (Hilman, 2014). Hal ini dapat 

menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan 

memberi pengalaman secara langsung kepada siswa 

dengan melalui kegiatan eksperimen dan 

penyelidikan yang melibatkan siswa secara aktif, 

(Nworgu dkk, 2013, & Toharudin dkk, 2011). Proses 

belajar mengajar IPA dibagi menjadi dua bagian 

penting yaitu proses dan produk. Pada pengetahuan 

proses meliputi pengetahuan konsep, fakta-fakta, 

prinsip, hukum, prosedur. Sedangan produk meliputi 

proses kinerja ilmiah. 

Penguasaan konsep merupakan hal yang 

sangat penting dalam pembelajaran. Selain fokus 

pada siswa tujuan pembelajaran juga perlu 

diperhatikan. Tidak cukup sekedar siswa memahami 

konsep dan prinsip, tetapi siswa juga melakukan 

sesuatu dengan menggunakan konsep dan prinsip 

yang telah dipahami. Faktanya secara umum proses 

belajar mengajar lebih berorientasi pada penyajian 

informasi pada materi yang akan dipelajari siswa, 

kemudian memberikan contoh soal, dan dilanjutkan 

pemberian tes (Wirtha & Rapi, 2008). Penghafalan 

konsep-konsep dan pada sejumlah rumus serta 

kemampuan memilih rumus yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah secara matematis saja 

(Rizal, 2014), tidak mengajarkan bagaimana cara 

untuk memahami dan menguasai konsep sehingga 

kemampuan penguasaan konsep siswa cenderung 

rendah. Kecenderungan ini harus dirubah, perlunya 

pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga 

melatih siswa untuk mengkonstruk pengetahuan 

secara mandiri. Dalam hal ini penyelidikan dan 

pemodelan merupakan aspek fundamental dari sains, 

yang dapat membatu siswa dalam mengembangkan 

penguasaan konsep sains dan keterampilan ilmiah 

siswa menjadi lebih baik (Schwarz & Gwekwerere, 

2006). 

Modeling instruction merupakan 

pembelajaran dalam IPA yang menekankan pada 

pembangunan pemahaman konsep melalui 

pemodelan yang ditunjukkan dengan diagram, 

grafik, dan gambar sebelum siswa menyajikan dalam 

representasi matematis (Sujarwanto, 2014). 

Penerapan pengetahuan secara kontekstual 

memerlukan pemahaman mengenai fenomena-

fenomena pada Kehidupan sehari-hari, salah satunya 

melalui pemodelan terhadap fenomena (Etkina, 

2005). 

Penyelidikan dan pemodelan merupakan 

aspek fundamental dari semua ilmu (Lehrer dkk., 

2001 dalam Schwarz & Gwekwerere, 2006). Pada 

saat melakukan praktikum, penyelidikan berperan 

sentral dan sangat penting dalam proses 

menghasilkan pengetahuan ilmiah secara mandiri. 

Sedangkan pemodelan menjadi sangat penting 

dalam pembelajaran untuk penalaran ilmiah pada 

anak-anak sampai orang dewasa. Para ilmuwan dan 

pendidik sepakat bahwa pembelajaran sains 

difokuskan pada penyelidikan ilmiah dan pemodelan 

yang diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan penguasaan konsep secara 

mendalam, dan keterampilan ilmiah yang kuat. 

mailto:yulika.fahmanti@gmail.com
mailto:mohamad.amin.fmipa@um.ac.id
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Penggunaan model sangat penting dalam 

proses penyelidikan ilmiah (Akerson dkk., 2009). 

Sehubungan profesionalisme guru diharapkan guru 

dapat bekerja sama dalam sebuah tim untuk 

merancang pembelajaran yang berbasis pemodelan. 

Modeling instruction disiapkan guru untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan model, 

merumuskan penjelasan dan mengevaluasi data. 

 

PEMBAHASAN 

Modeling instruction merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (Jackson, 

dkk., 2008). Modeling instruction juga dapat 

diartikan pembelajaran yang cenderung banyak 

melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

mengkonstruksi model konsep fisika yang 

digunakan dalam memecahkan masalah berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa (Sujarwanto, 

dkk., 2014). 

 Pemodelan ilmiah merupakan keterampilan 

proses tinggi yang menggabungkan antara 

keterampilan proses dasar yang digunakan dalam 

penyelidikan ilmiah, diantaranya mengamati; 

mempertanyakan; hipotesa; memprediksi; 

mengumpulkan; menganalisis data; dan 

merumuskan kesimpulan (Akerson dkk., 2009). 

Pemodelan ilmiah digunakan untuk mengungkapkan 

informasi secara kompleks dan menghasilkan 

pemahaman konsep yang lebih baik. Model ilmiah 

adalah seperangkat ide-ide yang menggambarkan 

proses secara alami. 

Modeling instruction terdiri dari dua tahap 

yaitu tahap development dan tahap employment 

(Jacson dkk, 2008). Dalam tahap model 

development, siswa dalam kelompok  terlibat dalam 

analisis model melalui praktikum, menanggapi 

tantangan, dan data yang di-peroleh untuk 

menghasilkan beberapa representasi (diagram, 

grafik atau matematis). Siswa mempresentasikan 

model dan mendikusikan dalam kelas. Guru 

kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep 

yang sedang dipelajari pada tahap deployment, siswa 

memperkuat konsep dan menggunakan model dalam 

menyelesaikan masalah. 

Tahap development terdiri dari pre-lab 

discussion, memberikan demonstrasi pada siswa dan 

mendorong siswa untuk bertanya; lab investigation, 

menyampaikan permasalahan dan siswa 

berkolaborasi dalam peren-canaan dan melakukan 

percobaan untuk menjawab atau memperjelas 

pertanyaan, serta mengumpulkan data untuk 

dianalisis dan dikembangkan menjadi suatu model 

(dalam bnetuk verbal, diagram, grafik, atau aljabar); 

dan post-lab discussion, siswa mempresentasikan 

dan menampilkan model yang mereka dapatkan dari 

hasil praktikum. 

Tahap deployment terdiri dari worksheet, 

siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk 

membahas permasalahan pada worksheets dan 

menggunakan model yang telah didapatkan 

sebelumnya; quizzes, siswa diminta untuk menjawab 

kuis secara individual untuk menunjukkan 

pemahaman mereka tentang model dan 

penerapannya; lab practicum, siswa diminta untuk 

mengecek model dengan melengkapi data praktikum 

dan membandingkan hasil pemodelan dengan 

praktikum; dan unit test, siswa melaksanakan tes 

sebagi pemantapan pemahaman akhir terhadap suatu 

matrei dengan menggabungkan model yang 

dikembangkan sebelumnya dalam menyelesaikan 

masalah. 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan 

menangkap pengertian atau mengungkapkan suatu 

materi dalam bentuk pemahaman yang baik, mampu 

menginterpretasi dan mengaplikasikannya 

(Anderson & Krathwol, 2001). Penguasaan konsep 

merupakan kemampuan siswa dalam memahami 

konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaran dan 

dapat diukur pada ranah kognitif yang 

berdasarkarkan ketercapaian terhadap setiap proses 

belajar. Dalam konteks model penguasaan konsep 

merupakan seperangkat pembelajaran yang 

kompleks pada keterampilan pemodelan, yaitu 

keterampilan kognitif untuk membuat dan 

menggunakan model tersebut (Abera & Kahsay, 

2013: 333). 

Kriteria untuk mengukur penguasaan konsep 

pada ranah kognitif dikemukakan oleh Benyamin S. 

Bloom kemudian dikembangkan oleh Anderson & 

Krathwohl (2001: 100-102) yang mencakup enam 

ranah kognitif yaitu mengingat (C1), dengan proses 

mengidentifikasi dan mengingat kemabali 

pengetahuan dari memori jagka panjang; memahami 

(C2), dengan proses mengkonstruksi makna dari 

materi pembelajaran yang meliputi menafsirkan, 

memberi contoh, mengklasifikasikan, 

menggeneralisasikan, menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan apa yang 

diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru; 

mengaplikasikan (C3), dengan proses menerapkan 

atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan 

tertentu; menganalisis (C4), dengan proses 

memecah-mecah materi jadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan 

antar bagian; mengevaluasi (C5), dengan proses 

mengamati keputusan berdasarkan kriteria atau 

standar; mencipta (C6), dengan proses memadukan 

bagian-bagian untuk membentuk suatu yang baru 

dan koheren atau membuat suatu produk yang 

original. 

Salah satu model pembelajaran kontruktivistik 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep adalah modeling instruction. 

Modeling instruction membantu siswa dalam 

penguasaan konsep secara lebih baik karena melalui 

perbedaan representasi berupa grafis, verbal, aljabar, 

dan diagram yang berkaitan dengan model pada 

tahap development, maka siswa dapat melakukan 

pengorganisasian pengetahuan (Mustikasari, 2013). 

Pembelajaran melalui modeling instruction memiliki 

hasil yang signifikan daripada pembelajaran secara 

konvensional. Hal ini didukung dalam penelian 

Sujarwanto (2014) bahwa  modeling instruction 

lebih menekankan pada pembangunan pemahaman 
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konsep melalui pemodelan, dan siswa mengkonstruk 

pengetahuan melalui pemodelan yang dibuat, 

mengecek kebenaran pada model, dan melakukan 

revisi. 

Guru bertanggung jawab dalam menyiapkan 

pembelajaran, mendefisikan masalah secara 

kontekstual, membimbing pengembang model dan 

penyebaran, serta menilai pemahaman siswa yang 

berupa hasil belajar siswa. Pada modeling 

instruction guru menyiapkan pertanyaan penelitian 

atau masalah, mengamati siswa dalam mengelolah 

masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 

proses penyelidikan, dan memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berdialog antar teman untuk 

membangun pemahaman mereka dan menyajikan 

temuan mereka di depan kelas (Dye dkk., 2013). 

Modeling instruction dapat  membantu siswa 

membangun model yang dituangkan dalam bentuk 

grafik melalui kegiatan percobaan untuk 

mempertanggungjawabkan fenomena yang mereka 

pelajari. Selain itu, dapat mengembangkan 

keterampilan imajinasi kognitif siswa (Park dkk., 

2015). Dengan melakukan pengamatan melalui pada 

indera untuk mengumpulkan informasi sebagai 

pendekatan operasi mental imajinatif dan logis, yang 

diharapkan dapat membantu siswa belajar untuk 

menerapkan pendekatan langkah demi langkah logis 

ketika membuat model, menulis, dan juga dalam 

perkembangan keterampilan kognitif mereka. 

Hasil penelitian sebelumnya yang 

menggunakan metode modeling dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pada pokok 

bahasan listrik dinamis (Helmi, 2011), kemampuan 

memecahkan masalah (Sujarwanto dkk, 2014; Pawl 

dkk., 2009) dengan mengaitkan kemampuan kognitif 

dan metakognitif siswa (Malone, 2008). 

Perkembangan kemampuan pemecahan masalah 

fisika siswa setelah belajar dengan menggunakan 

modeling instruction, diperoleh hasil yang sangat 

signifikan dengan perkembangan yang lebih baik 

dalam mengenali masalah berdasarkan konsep, 

membuat representasi dari masalah, dan evaluasi 

terhadap solusi dan konsep yang digunakan. Salah 

satu tujuan dari pembelajaran adalah menciptakan 

manusia yang dapat memecahkan masalah yang 

kompleks melalui penerapan pengetahuan dan 

pemahaman mereka pada situasi kehidupan sehari-

hari (Walsh dkk, 2007). 

Siswa banyak mengalami kesulitan ketika 

dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat 

kompleks, diantaranya siswa mampu menyelesaikan 

masalah secara kuantitatif sederhana namun 

kesulitan jika dihadapkan dengan permaslahan yang 

lebih kompleks (Redish, 2005); dan siswa hanya 

dibelajarkan untuk menyelesaikan masalah secara 

perhitungan matematis saja, sehingga siswa 

kesulitan dalam memecahkan masalah yang lebih 

kompleks (Ogilvie, 2009). Pemberian masalah yang 

kompleks dan kontekstual dapat melatih siswa 

dalam memecahkan masalah dan kesadaran akan 

lingkungan. 

Modeling instruction juga dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskriptif dan pengamatan 

(Park dkk, 2015). Salah satu keterampilan proses 

yang penting dalam penyelidikan ilmiah adalah 

observasi. Observasi yang baik dan terampil sangat 

penting dalam melakukan penyelidikan ilmiah di 

semua bidang. Dalam penelitian harus menunjukkan 

keterampilan obsevasi yang baik untuk 

mendeskripsikan secara detail, ringkas dan jelas dari 

objek yang diamati sehingga mencerminkan realitas 

dan benar (Haury, 2002; Peters, 2006; Worsham, 

2007). 

Hasil penelitian mengenai Modeling instruction 

menunjukkan adanya pengaruh terhadap hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan optik (Abera & 

Kahsay, 2013; Suswati, 2012). Siswa yang diajarkan 

dengan menggunakan Modeling instruction yang 

merupakan pembelajaran berpusat pada siswa 

mencapai hasil belajar yang lebih baik daripada 

menggunakan pembelajaran dengan metode 

ceramah biasa. Hal ini disebabkan siswa terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran, siswa dipaksa 

untuk melewati siklus pemodelan, mulai dari 

pengembangan model sampai penyebaran model, 

dan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dengan kelompoknya, mengeluarkan 

masing-masing ide secara bebas. Sehingga dalam 

siklus pemodelan ini siswa dapat memperoleh 

pengetahuan prosedural yang belum tentu didpatkan 

pada pembelajaran metode ceramah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Modeling instruction sebagai pembelajaran 

yang kontruktivistik, dan memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA yang 

berguna dalam pemecahan masalah dengan 

mengaitkan kemampuan kognitif dan metakognitif, 

dan meningkatkan hasil belajar siswa. selain itu 

modeling instruction juga dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis deskriptif dan 

observasi.  Jadi modeling instruction menunjukkan 

hasil yang lebih efektif daripada pembelajaran 

dengan metode ceramah biasa.. 

Saran 

 Berdasarkan hasil kajian penelitian mengenai 

modeling instruction, disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Keterampilan proses sains perlu dilatihkan 

pada setiap pembelajara IPA, sehingga 

membiasakan siswa untuk melakukan berbagai 

jenis keterampilan proses sains yang perlu 

dikuasai. 

2. Dalam modeling instruction perlu dilihat 

kemampuan representasi siswa untuk 

membantu siswa dalam menguasai konsep. 
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Abstrak 

 

Literasi sains didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami 

alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. 

Literasi sains sangat penting dikuasai oleh siswa karena menjadi kunci bagi siswa untuk 

dapat meneruskan belajar sains atau tidak setelah itu. Dengan menguasai literasi sains, siswa 

dapat memahami lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi dan masalah-masalah lain yang 

dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan 

serta perkembangan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 

penguasaan literasi sains siswa SMP kelas VIII di Kabupaten Bandung Barat yang diukur 

dengan soal-soal literasi sains. Sampel berjumlah 63 orang siswa yang diambil dengan 

menggunakan metode cluster random sampling. Dari penelitian didapatkan bahawa 

kemampuan literasi sains siswa kelas VIII di salah satu SMP di Kabupaten Bandung Barat 

masih “kurang sekali”, karena persentase yang didapatkan adalah 27,94% (rendah sekali 

≤54%). Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian siswa yaitu materi pelajaran 

yang belum pernah dipelajari, siswa tidak terbiasa mengerjakan soal yang menggunakan 

wacana, dan proses pembelajaran yang tidak mendukung siswa dalam mengembangkan 

literasi sains. 

Kata kunci: literasi sains, pembelajaran IPA 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini sangat berpengaruh pada berbagai 

bidang kehidupan, salah satunya bidang 

pendidikan.Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi 

kunci penting dalam menghadapi tantangan di masa 

depan. Pendidikan merupakan sebuah proses 

akademik yang tujuannya untuk meningkatkan nilai 

sosial, budaya, moral, serta mempersiapkan sumber 

daya manusia yang melek sains dan teknologi, yang 

mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan 

nyata baik pada lingkup lokal maupun global. 

Pendidikan sains sebagai bagian dari 

pendidikan berperan penting untuk menyiapkan 

peserta didik yang memiliki literasi saisns, yaitu 

yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dapat me-

mecahkan masalah, menguasai teknologi, melek 

sains, serta adaptif terhadap perubahan dan per-

kembangan zaman (Prayekti, 2006; Mudzakir 2005).  

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan 

pemikir-pemikir yang matang yang dapat 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam 

kehidupan yang nyata. Tujuan pembelajaran 

idealnya adalah memandu siswa untuk dapat 

beradaptasi di dunia nyata, menjadi pemikir kritis 

dan kreatif, pemecah masalah, dan pengambil 

keputusan. IPA didefinisikan sebagai pengetahuan 

yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan 

eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah 

gejala yang dapat dipercaya. Dengan pembelajaran 

IPA diharapkan siswa mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir analisis induktif dan deduktif 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan peristiwa alam sekitar. Siswa dikatakan 

melek sains ketika mampu menerapkan konsep-

konsep atau fakta-fakta yang didapatkan di sekolah 

dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sains penting 

untuk dikuasai oleh siswa dalam kaitannya dengan 

bagaimana siswa dapat memahami lingkungan 

hidup, kesehatan, ekonomi dan masalah-masalah 

lain yang dihadapi oleh masyarakat modern yang 

sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan 

serta perkembangan ilmu pengetahuan (Yusuf, 

2003). Literasi sains dianggap suatu hasil belajar 

kunci dalam pendidikan pada usia 15 tahun bagi 

semua siswa apakah meneruskan belajar sains atau 

tidak setelah itu. 

Literasi sains terkait dengan kapasitas untuk 

merasa dan terikat dengan sains dan 

pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam konteks transfer pengetahuan, 

komunikasi sains melalui media dan dalam 

kebijakan pengambilan keputusan berdasarkan sains 

(Hadinugraha, 2012). Menurut Holbrook (2009) 

dalam jurnalnya The Meaning of Science, 

menyatakan bahwa literasi sains berarti penghargaan 

pada ilmu pengetahuan dengan cara meningkatkan 

komponen-komponen belajar dalam diri agar dapat 

memberi kontribusi pada lingkungan sosial. 

Berdasarkan pernyataan di atas, literasi sains 

memiliki arti luas, setiap kalangan dapat 

memberikan kontribusi dalam mengartikan literasi 

sains. Secara umum literasi sains memiliki beberapa 

komponen, komponen tersebut adalah: (a) mampu 

membedakan mana konteks sains dan mana yang 

bukan   konteks sains, (b) mengerti bagian-bagian 

mailto:evijunia_21@yahoo.com
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dari sains dan memiliki pemahaman umum aplikasi 

sains, (c) memiliki kemampuan untuk menerapkan 

pengetahuan sains dalam pemecahan masalah, (d) 

mengerti karakteristik dari sains dan mengerti 

kaitannya dengan budaya, (e) mengetahui manfaat 

dan resiko yang ditimbulkan oleh sains.  

Pada PISA 2006 dimensi literasi sains 

dikembangkan menjadi empat dimensi, yaitu aspek 

konteks, aspek konten, aspek kompetensi ilmiah atau 

proses ilmiah dan tambahannya yaitu aspek sikap 

siswa (OECD, 2006). Programme of International 

Student Assessment (PISA) merupakan studi yang 

dikoordinasi oleh negara-negara OECD. PISA 

bertujuan PISA bertujuan untuk memonitor hasil 

sistem pendidikan yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa usia 15 tahun dalam literasi 

membaca (reading literacy), literasi matematika 

(mathematical literacy), dan literasi sains (literacy 

science). Disamping itu, PISA didisain untuk 

membantu pemerintah tidak hanya memahami tetapi 

juga meningkatkan efektifitas sistem pendidikan. 

PISA mengumpulkan informasi yang reliabel setiap 

tiga tahun. Temuan-temuan PISA digunakan antara 

lain untuk: (a) membandingkan literasi membaca 

matematika dan sains siswa-siswa suatu negara 

dengan negara peserta lain; dan (b) memahami 

kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan masing-

masing negara (Thomson, 2008).  

Dasar penilaian prestasi literasi membaca, 

matematika dan sains dalam PISA memuat 

pengetahuan yang terdapat dalam kurikulum dan 

pengetahuan yang bersifat lintas kurikulum. Masing-

masing aspek litersi yang diukur adalah sebagai 

berikut: (a) Membaca: terdiri dari memahami, 

menggunakan, dan merefleksikan dalam bentuk 

tulisan. (b) Matematika: mengidentifikasikan dan 

memahami serta menggunakan dasar-dasar 

matematika yang diperlukan ssseorang dalam 

menghadapi kehidupan sehari-hari. (c) Sains: 

menggunakan pengetahuan dan mengidentifikasi 

masalah untuk memahami fakta-fakta dan membuat 

keputusan tentang alam serta perubahan yang terjadi 

pada lingkungan. 

Hasil PISA Indonesia sendiri mengalami 

penurunan. Dikutip dari Metrotvnews, hasil studi 

Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2012 menunjukkan sistem pendidikan 

Indonesia masih sangat rendah. Dari 65 negara 

anggota PISA, pendidikan 

Indonesia berada di bawah peringkat 64. 

Tingkat membaca pelajar Indonesia menempati 

urutan ke-61 dari 65 negara anggota PISA. Indonesia 

hanya mengumpulkan skor membaca 396 poin. 

Tingkat membaca penduduk Indonesia tertinggal 

dari negara tetangga, Thailand (50) dan Malaysia 

(52). Untuk literasi matematika, pelajar Indonesia 

berada di peringkat 64 dengan skr 375. Adapun skor 

literasi sains berada di peringkat 64 dengan skor 382. 

Pada tahun ini, skor dan posisi tertinggi diraih 

Shanghai-China, Singapura, dan Hong Kong. 

Sementara tiga tempat paling bawah diraih Qatar, 

Indonesia, dan Peru ( OECD, 2013). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. 

Pada penelitian ini, peneliti tidak memberikan 

perlakuan khusus terhadap sampel yang digunakan 

sehingga tidak memerlukan kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen. 

Jenis penelitian ini adalah survei serta 

pengambilan data dilakukan dengan cara tes, angket, 

dan observasi proses pembelajaran.  Menurut 

Fraenkel (2012, penelitian survei memiliki beberapa 

karakteristik antara lain adalah informasi yang 

dikumpulkan berasal dari sampel yang bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran tentang beberapa 

aspek tau karakteristik tertentu dari populasi tempat 

sampel tersebut berasal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

SMP kelas VIII di Kabupaten Bandung Barat. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode cluster random sampling 

digunakan untuk mengambil kelas yang akan 

dijadikan sampel penelitian dan seluruh siswa 

anggota kelas yang dijadikan sample peneltian 

adalah subjek penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dibahas dalam 

penelitian yaitu bagian capaian literasi sains siswa 

per butir soal. Pada gambar 1 menunjukkan diagram 

batang tentang capaian literasi sains siswa per butir 

soal. Dalam gambar tersebut dapat terlihat tema-

tema besar soal serta nomor soal. Pada masing-

masing batang diagram terlihat skor capaian literasi 

siswa dari seluruh sampel. Skor rata-rata NP literasi 

sains siswa dari keseluruhan sampel adalah 27,94% 

dengan skor total maksimal per butir soal adalah 

126.  

Diagram batang yang berwarna biru 

merupakan soal yang termasuk dalam menguji aspek 

kompetensi ilmiah berupa kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi pertanyaan ilmiah. Diagram batang 

yang berwarna merah muda merupakan soal yang 

termasuk dalam menguji aspek kompetensi ilmiah 

berupa menjelaskan fenomena secara ilmiah. 

Sedangkan diagram batang yang berwarna abu-abu 

merupakan soal yang termasuk dalam menguji aspek 

kompetensi ilmiah berupa menggunakan bukti-bukti 

ilmiah. 
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Rata-rata skor total perjumlah siswa = 

16,76, Rata-rata NP = 27,94 Total skor maksimal per 

butir soal = 126 

Gbr 1. Diagram Batang Skor Soal Literasi 

Sains per Butir Soal 

Skor tertinggi yang berhasil dicapai dari 

keseluruhan sampel untuk masing-masing butir soal 

adalah soal dengan tema Keanekaragaman pada soal 

nomor dua dengan capaian skor 110. Soal nomor dua 

ini mempertanyakan tentang fenomena ilmiah yang 

mungkin terjadi pada suatu rantai makanan jika salah 

satu rantai makanannya diputus. Dari 63 orang 

sampel siswa, 55 orang siswa berhasil menjawab 

dengan benar, yang artinya bahwa 87,3% siswa 

menjawab soal dengan benar. Proses yang dinilai 

pada soal ini adalah menggambarkan atau 

mengevaluasi suatu kesimpulan (OECD, 2009). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

kelas VIII SMP di Kabupaten Bandung Barat telah 

memiliki kemampuan untuk mendemonstrasikan 

pengetahuan dan pemahaman yang telah mereka 

dapatkan di sekolah untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Hasil yang dicapai ini juga menunjukkan 

bahwa siswa telah cukup memahami soal dengan 

baik. Soal ini meminta siswa untuk menganalisis 

kemungkingan peristiwa yang terjadi pada jaring-

jaring makanan A dan B jika salah satu dari 

komponen rantai makan tersebut mati atau hilang. 

Siswa berhasil menjawab soal ini dengan benar 

karena materi jaring-jaring makanan telah dipelajari 

pada tema Ekosistem di kelas VII, sehingga mereka 

tidak menemui kesulitan yang berarti dalam 

menjawab soal.  

Capaian skor tertinggi kedua masih berada 

pada tema soal yang sama, yaitu Keanekaragaman 

pada soal nomor satu. Skor maksimal yang berhasil 

dicapai untuk soal ini adalah 100. Dari 63 sampel, 50 

orang siswa atau sekitar 79,3% berhasil menjawab 

dengan benar. Soal nomor satu ini menanyakan 

tentang arah sumber makanan pada jaring makanan 

A dan B. Proses yang dinilai pada soal ini adalah 

mendemonstrasikan pengetahuan dan pemahaman 

(OECD, 2009). Soal ini mengujikan aspek literasi 

sains yaitu menggunakan bukti-bukti ilmiah.  

Hasil yang dicapai ini menunjukkan bahwa 

siswa mampu memahami tujuan soal dengan baik 

dengan menunjukkan pemahaman untuk melihat 

sumber makanan terbanyak yang dimiliki oleh 

hewan pada jaring makanan A dan B. Capaian skor 

tertinggi berikutnya adalah soal pada nomor 19 

dengan skor total 70. Soal nomor 19 yang memiliki 

tema yaitu Operasi Besar menilai kompetensi yang 

harus dimiliki siswa adalah menjelaskan fenomena 

secara ilmiah. Soal ini menanyakan tentang fungsi 

kandungan gula pada cairan infus yang diberikan 

pada pasien setelah melakukan operasi.  

Siswa diminta untuk menggali kembali 

pengetahuan yang mereka miliki tentang fungsi 

nutrisi bagi tubuh. Gula mengandung zat-zat yang 

diperlukan bagi tubuh, karena terkadang pasien yang 

tengah mengalami masa penyembuhan pascaoperasi 

sulit untuk makan seperti biasa. Sehingga mereka 

membutuhkan metode lain untuk mensuplai nutrisi 

yang diperlukan oleh tubuh, salah satunya melalui 

penambahan gula dalam infus pasien. Soal nomor 20 

memiliki tema yang sama dengan soal nomor 19, 

namun capaian skor literasi sains siswa jauh dari 

yang diharapkan. Soal nomor 20 ini menilai 

kompetensi siswa dalam menggunakan bukti-bukti 

ilmiah. Dari 63 orang siswa, hanya satu orang siswa 

atau hanya 1,58% dari sampel yang berhasil 

menjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompetensi menggunakan bukti ilmiah yang 

dituntut oleh PISA tidak berhasil dicapai oleh siswa 

kelas VIII SMP di Kabupaten Bandung Barat.  

Soal nomor 20 ini masih terkait dengan 

operasi besar, namun lebih fokuskan pada 

transplantasi organ. Siswa sepertinya mengalami 

kesulitan dalam mengaitkan antara fungsi satu organ 

dengan organ yang lain. Jika salah satu organ 

dicangkok atau ditransplantasikan, maka belum 

tentu organ yang lain juga harus ditransplantasikan 

jika kondisinya masih baik. Namun, kebanyakan 

pasien yang melakukan transplantasi organ akan 

mengalami gangguan ginjal karena kerja ginjal 

menjadi lebih berat dibanding sebelumnya akibat 

pemberian obat-obatan selama proses pengobatan. 

Tipe soal pada nomor 20 ini sedikit berbeda 

dengan soal-soal yang telah dibahas sebelumnya. 

Soal ini memiliki pilihan “Ya” dan “Tidak” terhadap 

masing-masing 3 pernyataan/pertanyaan yang 

diberikan. Jika siswa salah menjawab salah satu dari    

pernyataan/pertanyaan yang diberikan, maka skor 

yang diberikan adalah nol. Begitu juga jika siswa 

hanya berhasil menjawab dengan benar satu 

pernyataan/pertanyaan saja, maka skor yang 

diberikanpun akan nol. Namun, jika siswa berhasil 

menjawab ketiga pernyataan/pertanyaan yang 

diberikan, maka skor yang diberikan adalah dua.  

Pada proses penilaian jawaban siswa, 

sebagian besar siswa salah dalam memberikan 
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jawaban “Ya”atau “Tidak”. Ada siswa yang berhasil 

menjawab dengan benar satu dari 

pernyataan/pertanyaan, dan ada juga siswa yang 

berhasil menjawab dengan benar dua dari 

pernyataan/pertanyaan saja. Tidak terdapatnya 

pemberian skor satu pada soal tipe ini memberikan 

pengaruh besar terhadap capaian siswa, karena yang 

akan dihitung hanyalah siswa yang berhasil 

menjawab dengan skor dua. Hal ini menyebabkan 

hampir sebagian besar siswa mendapatkan poin nol 

untuk soal nomor 20 ini. Siswa diminta untuk 

menggambarkan satu kemungkinan yang 

membuatnya berpikir bahwa salah satu kondisi di 

daerah yang dibandingkan (antara yang jauh dari 

pabrik kimia dengan yang dengan dengan pabrik 

kimia) tidak benar/direkayasa. 

Soal selanjutnya yang memiliki skor terendah 

adalah soal nomor 18 yang memiliki tema Resiko 

Kesehatan. Soal yang menilai kompetensi siswa 

dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

ilmiah (OECD, 2009) ini, menanyakan menanyakan 

tentang resiko adanya pabrik kimia terhadap 

kesehatan warga sekitar. Hal yang berbeda antara 

soal nomor 18 dengan soal nomor 20 adalah bentuk 

soal yang diberikan. Soal nomor 18 ini berbentuk 

essai, namun tidak memiliki kemungkinkan 

pemberian skor satu, sehingga siswa yang berhasil 

menjawab dengan benar akan mendapatkan skor 

dua, sedangan siswa yang tidak berhasil menjawab 

dengan benar/salah akan mendapatkan skor nol. 

Sepertinya siswa mengalami kesulitan dalam 

memberikan gambaran yang diminta soal. Hal ini 

terlihat dari sangat sedikitnya siswa yang berhasil 

menjawab dengan benar. Seperti soal nomor 20, soal 

nomor 18 ini hanya berhasil dijawab dengan benar 

oleh satu orang siswa saja. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa belum memenuhi tuntutan soal dalam 

mengidentifikasi adanya kemungkinan 

direkayasanya kondisi masyarakat akibat 

keberadaan pabrik kimia tersebut. Soal yang 

memiliki skor kesukaran paling tinggi yaitu 717 

pada PISA 2006 terdapat pada nomor 27. Pada 

OECD (2009) soal yang diujikan ini berada pada 

level paling tinggi, yaitu pada level 6. Soal yang 

menguji kemampuan siswa dalam kompetensi 

mengidentifikasi permasalahan ilmiah ini 

menanyakan tentang mengapa siswa perlu melakuan 

pengujian terhadap marmer yang direndam dengan 

air biasa dengan marmer yang direndam dengan air 

cuka oleh siswa saat bereksperimen.  

Dari 63 orang siswa, sebesar 20,6% sampel 

siswa berhasil menjawab dengan benar. Sedangkan, 

jika dibandingkan dengan hasil PISA 2006 dari 

negara-negara peserta OECD, siswa yang berhasil 

menjawab dengan benar berjumlah 36%. Namun, 

dengan adanya pemberian skor satu pada jawaban 

yang kurang benar, akan membantu siswa untuk 

meraih skor yang lebih tinggi. Hampir setengah dari 

siswa yang berhasil menjawab soal ini memperoleh 

skor satu, karena mereka memberikan jawaban 

bahwa kegiatan eksperimen ini dilakukan untuk 

membandingkan uji coba cuka dengan air biasa, 

namun mereka tidak menjelaskanbahwa hal tersebut 

dilakukan untuk menunjukkan bahwa asam (cuka) 

penting untuk terjadinya reaksi. Sebagian siswa yang 

lain ternyata mampu untuk menjelaskan dengan 

benar mengapa eksperimen ini diperlukan, sehingga 

siswa-siswa tersebut memperoleh skor dua. 

 

B. Pembahasan 

Ada beberapa hal yang menyebabkan 

rendahnya hasil capaian literasi sains siswa. 

Pertama, materi pelajaran yang belum pernah 

dipelajari sehingga siswa mengalami  kesulitan 

dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Salah 

satu contoh pada soal nomor 10 yang ditanyakan 

mengenai infeksi virus cacar ke spesies lain selain 

tikus. Materi virus di SMP tersebut tidak dijelaskan 

apa itu DNA maupun gen. Materi mengenai DNA 

dan gen dipelajari di kelas IX pada materi Genetika. 

Hal tersebut menambah penyebab ketidakpahaman 

siswa mengenai materi tersebut. Ketidakpahaman 

siswa mengenai DNA dan gen dapat dilihat dari 

capaian hasil literasi sains seluruh sampel. Dari 63 

orang siswa, hanya 19 orang siswa atau sekitar 30% 

yang berhasil menjawab dengan benar. 

Kedua, yang menyebabkan rendahnya 

penguasaan literasi sains adalah siswa tidak terbiasa 

mengerjakan soal yang menggunakan wacana. Hal 

ini diketahui dari hasil wawancara dengan beberapa 

siswa yang mengeluhkan banyaknya wacana pada 

soal yang diberikan, serta sulitnya soal yang mereka 

kerjakan. Siswa mengatakan bahwa soal-soal yang 

sering diberikan oleh guru lebih banyak berupa soal 

yang tidak memiliki wacana. Soal literasi sains yang 

diberikan memiliki wacana maupun gambar 

berjumlah 15 buah. 

Faktor ketiga yang menyebabkan 

rendahnya penguasaan literasi sains siswa adalah 

guru kurang membiasakan proses pembelajaran 

yang mendukung siswa dalam mengembangkan 

literasi sains. Dari hasil observasi proses 

pembelajaran yang dilakukan saat proses 

pembelajaran, secara umum terlihat bahwa guru 

dalam proses pembelajarannya kurang mendukung 

perkembangan kemampuan literasi sains siswa. 

Guru dalam proses pembelajarannya tidak 

menghadirkan sesuatu yang dapat memacu siswa 

untuk berpikir seperti teks pengantar, gambar, 

skenario suatu kasus atau contoh suatu permasalahan 

yang terjadi di sekitarnya ataupun bahan atau alat 

peraga yang baru dikenal oleh siswa. Saat 

pembelajaran berlangsung, guru langsung masuk 

dalam pokok materi yang akan diajarkan pada hari 

tersebut tanpa memberikan rangsangan kepada 

siswa. 

Penyampaian materi dari guru ke siswa 

sebagian besar dilakukan dengan mendengarkan 

penjelasan dan kurang melibatkan siswa untuk aktif 

di dalam kelas, sehingga kurang membangun aspek 

literasi sains siswa. Hal tersebut juga pernah 

diungkapkan Hadinugraha (2012)  bahwa proses 

pembelajaran sains yang cenderung menekankan 

aspek pemahaman berdasarkan ingatan dan sangat 
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jarang membangun kemampuan analisis 

(menerjemahkan, menghubung-hubungkan, 

menjelaskan dan menerapkan informasi) 

berdasarkan data ilmiah.  Kemudian, dalam proses 

pembelajaran guru juga terlihat kurang mengajak 

siswa dalam menganalisa penyebab terjadinya suatu 

permasalahan. Padahal materi yang diajarkan adalah 

Ekosistem, seharusnya guru memberikan contoh-

contoh permasalahan yang mungkin terjadi di sekitar 

siswa untuk dianalisa. Salah satu contoh yang 

mungkin dapat diberikan adalah penyebab terjadinya 

ketidakseimbangan ekosistem seperti pada rantai 

makanan. Jika salah satu komponen rantai makanan 

atau jaring makanan hilang, maka hal tersebut akan 

mengganggu keseimbangan ekosistem. Seorang 

siswa dikatakan telah literasi terhadap sains adalah 

jika siswa tersebut ketika mampu menerapkan 

konsep-konsep atau fakta-fakta yang didapatkan di 

sekolah dengan fenomena-fenomena alam yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sains 

penting untuk dikuasai oleh siswa dalam kaitannya 

dengan bagaimana siswa dapat memahami 

lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi dan masalah-

masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat modem 

yang sangat bergantung pada teknologi dan 

kemajuan serta perkembangan ilmupengetahuan 

(Yusuf, 2003).  Literasi sains dianggap suatu hasil 

belajar kunci dalam pendidikan pada usia 15 tahun 

bagi semua siswa apakah meneruskan belajar sains 

atau tidak setelah itu.  Mendukung pernyataan 

di atas, Sudiatmika (2010) juga mengemukakan 

bahwa orang yang telah literate terhadap sains dapat 

dilihat dari beberapa hal. Pertama, orang yang 

memiliki literasi sains dapat mengajukan 

pertanyaan, menemukan atau menentukan jawaban 

terhadap pertanyaan yang diturunkan dari 

keingintahuan tentang pengalaman sehari-hari. 

Kedua, orang yang memiliki literasi sains dapat 

mengidentifikasi isu-isu sains yang mendasari 

keputusan-keputusan lokal maupun nasional dan 

mengungkapkan informasi secara ilmiah. Ketiga, 

orang yang memiliki literasi sains mempunyai 

kemampuan untuk mengajukan dan mengevaluasi 

argument berdasarkan bukti serta menerapkan 

kesimpulan secara tepat. 

Dari keseluruhan pembahasan mengenai 

capaian literasi sains siswa di atas, dapat terlihat 

bahwa capaian literasi sains siswa kelas VIII di 

kabupaten Bandung Barat sangat rendah. Padahal, 

literasi sains perlu dimiliki oleh siswa, karena orang 

yang literate terhadap sains (melek sains) akan 

menggunakan proses sains dalam pemecahan 

masalah, pembuatan keputusan-keputusan, dan 

pemahaman lebih lanjut tentang kemasyarakatan dan 

lingungan (Sudiatmika, 2010).  

Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa, baik dari segi proses pembelajarannya, dari 

segi evaluasi atau soal-soal yang digunakan dalam 

mengevaluasi siswa. Meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa juga dapat dilakukan baik melalui 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

ataupun dari pendidikan formal maupun informal. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan literasi sains siswa adalah dengan 

media pembelajaran. Media pembelajaran yang 

dapat meningkatkan literasi sains adalah dengan 

pembelajaran yang menggunakan multimedia 

interaktif. Retmana (2010) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat 

meningkatkan literasi sains siswa SMP pada topik 

pengaruh penggunaan zat aditif pada makanan 

terhadap pencernaan manusia.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Bahriah (2012) yang mengembangkan software 

multimedia interaktif pada materi kesetimbangan 

kimia mengungkapkan bahwa software yang 

dikembangkan ini dapat meningkatkan literasi sains 

siswa. Keseluruhan aspek yang ada pada literasi 

sains siswa mengalami peningkatan setelah 

menggunakan software multimedia interkatif ini 

dalam pembelajarannya. Pada aspek konten literasi 

sains siswa mengalami pengikatan sebesar 53% 

(kategori sedang). Pada aspek konteks aplikasi 

terjadi peningkatan sebesar 57,8% (kategori sedang). 

Pada aspek proses terjadi peningkatan sebesar 75,1% 

(kategori tinggi) dan pada aspek sikap sains siswa 

terjadi peningkatan 54,1% (kategori sedang). 

Selain melalui media pembelajaran, 

pendidikan informal juga dapat meningkatkan 

literasi sains siswa. Penelitian yang dilakukan Lima 

(2007) mendapatkan bahwa kegiatan kuliah 

lapangan (field trip) dapat meningkatkan literasi 

sains siswa.  

Kegiatan field trip yang mereka lakukan ini 

melibatkan observasi dan analisis dari aspek geologi 

dalam konteks lingkungan yang sebenarnya. Bagi 

siswa, strategi ini dapat membuatnya lebih mudah 

untuk memahami konsep yang menuntut level 

abstraksi. Kegiatan ini juga mengindikasikan 

aktifitas yang diikuti oleh para siswa ini membuat 

mereka lebih baik dalam memperlajari “tentang 

sains” dan untuk “memahami sains”. Kegiatan field 

trip ini juga membantu siswa dalam membangun 

pengetahuan baru dan mengembangkan kompetensi 

yang didukung melalui mempelajari geologi dan 

ilmu pengetahuan alam lain. Sejalan dengan hal 

tersebut Lima (2010) juga menyatakan bahwa 

fieldwork meningkatkan pembelajaran siswa melalui 

peningkatan pemahaman siswa tentang subjek yang 

dipelajari 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 

keseluruhan, didapatkan kesimpulan bahwa 

penguasaan literasi sains siswa kelas VII di 

kabupaten Bandung Barat tergolong “rendah sekali”. 

Rata-rata persentase NP capaian yang mereka 

dapatkan hanya 27,94% dengan skor total maksimal 

adalah 126. Banyak hal yang menyebabkan literasi 

sains siswa menjasi rendah, seperti materi pelajaran 

yang belum pernah dipelajari, siswa tidak terbiasa 

mengerjakan soal yang menggunakan wacana, dan 
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proses pembelajaran yang kurang mendukung siswa 

dalam mengembangkan kemampuan literasi 

sainsnya.  Untuk meningkatkan kemampuan 

literasi sains siswa dapat dilakukan beberapa cara 

seperti dengan media pembelajaran yang 

menggunakan multimedia interaktif. Kemudian bisa 

juga melalui kegitan field tri pdapat meningkatkan 

literasi sains siswa dan juga dapat membuatnya lebih 

mudah untuk memahami konsep yang menuntut 

level abstraksi. 

Saran 

 Adapun saran-saran demi perbaikan antara 

lain soal-soal yang digunakan belum dapat 

memberikan kontribusi yang maksimal untuk 

menilai literasi sains siswa sehingga diperlukan soal-

soal literasi sains yang dapat menilai literasi siswa 

dengan baik.  
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