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Abstrak

Pengem
mbangan peranngkat pembelaj
ajaran IPA terp
rpadu model Shared
S
ini diilakukan untuk
k menunjang
pembelajaran IPA teerpadu di SM
MP agar berhasil dengan optimal.
o
Penellitian ini berttujuan untuk
mendesskripsikan 1) kelayakan
k
peraangkat pembelaajaran, 2) hasil belajar, dan 3) respon sisw
wa. Penelitian
ini term
masuk jenis pennelitian pengem
mbangan dengaan sasaran pennelitian sebanyaak 33 siswa keelas VII SMP
Negeri 1 Tugu Trengggalek. Model pengembangan
p
n yang digunakkan diadaptasi ddari model Dicck and Carey.
b
dan 3) respon
r
siswa.
Parameeter yang diukuur adalah 1) kellayakan peranggkat pembelajaaran, 2) hasil belajar,
Data haasil penelitian dianalisis
d
secarra deskriptif kuuantitatif. Berddasarkan hasil analisis data, menunjukkan
m
bahwa 1) perangkat pembelajaran yang dikembaangkan dinyataakan layak denngan persentase kelayakan
%, di mana massing-masing ko
omponen yaituu silabus, RPP,, LKS, buku siswa, serta lem
mbar evaluasi
84,32%
dan pennilaian kelayakkannya berturuut-turut sebesaar 83,33%, 83,70%, 86,11%
%, 83,74%, dann 84,71%. 2)
Hasil belajar
b
siswa aspek
a
kognitif yaitu sebanyakk 84,85% sisw
wa tuntas, 100% siswa menddapat kriteria
“sangatt baik” pada aspek
a
psikomotor, dan 100%
% siswa memperoleh kriteriaa “sangat baik”” pada aspek
afektif. 3) Respon sisswa terhadap LKS
L
sebesar 888,03%, buku siswa
s
87,65%, dan kegiatan pembelajaran
p
90,91%
%. Hal ini menu
unjukkan bahw
wa siswa membberikan respon yang positif, ddan perangkat pembelajaran
p
yang diikembangkan dapat
d
diterapkaan dalam pembbelajaran IPA teerpadu di sekolah.
Kata kunci
k
: Pengeembangan perrangkat pembeelajaran, moddel Shared, Transformasi energi
e
dalam
ekosisteem.
A
Abstract
hared model w
was conductedd to support
The deevelopment off integrated sccience learninng set with sh
integratted science leaarning in juniorr high school too succeed optimally. This ressearch aimed to
t describe 1)
the pro
operness of leearning set, 2)
2 learning acchievement, annd 3) students response. This
T
research
categorrized in developpment researchh with target off research as much
m
33 grader VII in SMP Negeri
N
1 Tugu
Trenggaalek. The deveelopment modeel used was adaapted from Dicck and Carey m
model. Parametters measured
were 1) the properneess of learninng set, 2) learnning achievem
ment, and 3) sstudents response. Data of
ment result anaalyzed in descrriptive quantitaative. Based on
n data analysiss result, revealeed that 1) the
experim
learning
g set developed was proper with
w percentagge 84.32%, whhere each compponents that were
w
syllabus,
lesson plan, studentss worksheet, student
s
book, also evaluatioon sheet and aassessment, thhe properness
S
learninng achievemennt at cognitive
respectiively 83.33%, 83.70%, 86.111%, 83.74% annd 84.71%. 2) Student
aspect was
w 84.85% stu
udents compleeted, 100% studdents were in “excellent”
“
critteria at psychom
motor aspect,
and 100% students obtained
o
“exceellent” criteriaa at affective aspect. 3) Stuudent response on student
heet was 88.03%
%, student boook was 87.65%
%, and instructio
on activity wass 90.91%. Thesse shows that
worksh
students giving positiive response, and
a learning set were develooped could be implemented in integrated
science learning at schhool.
Keyworrds: Developm
ment of learning
g set, shared model,
m
energy trransformation iin ecosystem.

PENDAHULU
P
UAN
Menurut
M
salahh satu guru IPA SMP Negeri
N
1 Tuguu
Trenggalek,
T
d
diperoleh
inforrmasi bahwa guru-guru
g
IPA
A
SMP Negeri 1 Tugu Trenggaalek telah menccoba dan mulaai
menerapkan
m
p
pembelajaran
IPA secara terpadu. Darri
informasi
i
terssebut peneliti tertarik untuk
k mendapatkann
informasi
i
lebih
h lanjut dari siswa dan guru di
d SMP Negerri
1 Tugu Trengggalek mengenaai pembelajarann IPA yang adaa

di sekolaah tersebut. Berdasarkan
B
d
data
angket siswa,
s
diketahuii bahwa pelajaaran IPA disukkai karena 966,87%
dari sam
mpel siswa yaang mengisi angket menyaatakan
bahwa IP
PA merupakann pelajaran yang
y
menarik untuk
dipelajarii. Pelajaran IP
PA lebih mennarik dan berm
makna
apabila diajarkan
d
secaara terpadu. Saalah satu alasannya
yaitu kareena dengan diaajarkan secara terpadu,
t
siswa dapat
menerimaa pengetahuann secara utuh dari
d suatu mateeri dan
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pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna. Sebanyak
28,12% siswa mendapat nilai baik yaitu di atas nilai 80,
artinya sebagian siswa masih mendapat nilai cukup dan
nilai kurang pada mata pelajaran IPA. Dari data angket
juga diketahui bahwa 40,62% dari sampel siswa
menyatakan kegiatan dalam pembelajaran IPA sebagian
besar dilakukan dengan kegiatan praktikum, oleh karena
itu siswa memerlukan LKS penuntun praktikum IPA
secara terpadu yang membuat siswa senang dan paham
dengan materi yang dipelajarinya. Maka, perlu adanya
pengembangan perangkat pembelajaran IPA terpadu yang
mencakup dan memenuhi kebutuhan siswa sehingga
membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar dan
meningkatkan hasil belajarnya.
Dari hasil wawancara dengan dua guru IPA
SMP Negeri 1 Tugu Trenggalek, pembelajaran IPA
terpadu di sekolah tersebut belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Pembelajaran IPA terpadu di sana masih
sebatas judulnya saja, pada pelaksanaannya hanya
menggabungkan pelajaran biologi, fisika, dan kimia
dalam satu buku, bukan memadukannya. Alasan belum
terlaksananya pembelajaran IPA terpadu dengan baik di
sekolah tersebut antara lain: guru yang mengajar
pelajaran IPA merupakan guru yang beralih tugas dari
guru fisika, kimia, atau biologi, sehingga merasa berat
jika harus mengajar IPA secara keseluruhan; perangkat
pembelajaran IPA terpadu masih kurang mendukung,
misalnya buku siswa dan LKS yang menuntun siswa
untuk melakukan praktikum IPA yang masih secara
terpisah antara Biologi dan Fisika, tidak dalam suatu
tema/ materi pokok. Selain itu, tidak semua materi dapat
dipadukan, dan pentingnya koordinasi dengan guru-guru
IPA yang lain juga menjadi alasan dan kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu.
Aplikasi nyata tentang pengembangan perangkat
pembelajaran IPA terpadu yang baik sangat
mempengaruhi penerapan pembelajaran IPA terpadu di
sekolah. Tanggung jawab guru adalah mempersiapkan
perangkat pembelajaran IPA secara terpadu, yang dapat
juga disisipi dengan model dan metode pembelajaran
yang inovatif, dan menerapkannya secara terpadu
sehingga pembelajaran IPA menjadi utuh dan lebih
bermakna. Semua itu dapat terangkum dalam
perencanaan pembelajaran yaitu silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Maka dari itu
diperlukan suatu cara untuk menumbuhkan minat belajar
yang dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan
siswa dalam menghadapi permasalahan atau menemukan
konsep-konsep dari permasalahan yang ada yaitu dengan
model pembelajaran yang sesuai. Terutama dalam
pembelajaran IPA terpadu, untuk menentukan suatu
model pembelajaran guru harus dapat memadukan antara

materi dengan model pembelajaran agar proses belajar
mengajar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.
Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu yang
telah direncanakan dalam silabus dan RPP perlu
didukung dengan bahan ajar (buku siswa dan LKS) dan
lembar evaluasi/ penilaian yang menunjang. Ketersedian
bahan ajar pembelajaran IPA terpadu sangat diperlukan.
Karena IPA terpadu merupakan perpaduan dari berbagai
bidang kajian yang tercakup dalam IPA, maka
penggunaan bahan ajar yang sejak awal didesain hanya
untuk bidang kajian tertentu tentu akan menimbulkan
kesulitan dalam belajar secara terpadu. Bahan ajar IPA
terpadu harus komprehensif menyajikan berbagai bidang
kajian IPA secara utuh sebagai satu kesatuan yang saling
berkaitan. Bahan ajar tersebut paling tidak harus memuat
contoh-contoh tentang keterkaitan antar konsep dari
berbagai bidang kajian IPA (Subali, dkk. 2009). Bahan
ajar yang dikembangkan juga memiliki beberapa
keunggulan di antaranya menyajikan info-info IPA yang
berkaitan dengan materi, serta melatih siswa untuk
menggunakan strategi belajar. Sedangkan lembar
evaluasi/ penilaian juga diperlukan dalam pembelajaran
IPA terpadu untuk mengetahui hasil belajar siswa pada
materi yang diajarkan.
Pengajaran IPA yang masih secara terpisah
merupakan kendala bagi siswa untuk menyerap materi
pelajaran secara optimal. Hal ini membangkitkan minat
peneliti untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
IPA terpadu model Shared, karena model ini memadukan
dua mata pelajaran dengan konsep/ ide-ide muncul
sebagai elemen pengatur (Rosdiana, 2006). Sehingga
model Shared sesuai digunakan dalam penelitian ini,
yaitu memadukan materi ekosistem dalam biologi yang
terkait dengan materi energi pada fisika. Kedua materi
tersebut dapat dipadukan dan dapat diajarkan secara
terpadu sehingga menjadi pembelajaran yang efektif.
Berdasarkan wawancara dengan guru, selama ini
di SMP Negeri 1 Tugu Trenggalek, materi dalam IPA
diajarkan secara terpisah. Misalnya materi Ekosistem dan
materi Energi, padahal antara kedua materi tersebut
terdapat suatu keterkaitan. Materi pokok Transformasi
Energi dalam Ekosistem merupakan materi yang terkait
dengan dunia nyata siswa, yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari, yaitu menjelaskan mengenai
perubahan bentuk energi dari energi cahaya matahari,
menjadi energi kimia yang dihasilkan tumbuhan melaui
fotosintesis hingga energi kinetik/ gerak yang dimiliki
oleh komponen dalam ekosistem, dan sekaligus memberi
kesempatan yang luas pada guru untuk mengembangkan
perangkat pembelajaran dengan kondisi lingkungan di
sekitar sekolah. Pengembangan perangkat pembelajaran
ini selanjutnya dapat digunakan oleh guru IPA untuk
mengajarkan IPA di sekolah. Model pembelajaran serta
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kegiatan
k
pembbelajaran yangg inovatif yanng terdapat ddi
dalamnya
d
jugaa dapat memottivasi siswa un
ntuk lebih giaat
belajar
b
IPA.
Pembbelajaran IPA terpadu
t
akan berhasil
b
dengann
optimal
o
bila didukung dengan pereencanaan dann
pengembangan
p
n perangkat peembelajaran IP
PA yang baikk.
Oleh
O
karena ittu berdasarkan uraian di atas, maka penelitti
akan
a
mengem
mbangkan perrangkat pemb
belajaran IPA
A
terpadu
t
dengaan metode pembelajaran
p
inovatif,
i
yangg
berjudul
b
Peng
gembangan Peerangkat Pem
mbelajaran IPA
A
Terpadu
T
Mod
del Shared Materi
M
Pokok Transformasi
Energi
E
dalam Ekosistem dii Kelas VII SMP
S
Negeri 1
Tugu
T
Trennggalek.
Peenelitian
inni
bertujuann
mendeskripsik
m
kan kelayakan perangkat pem
mbelajaran IPA
A
terpadu
t
modell Shared materri pokok Transformasi Energi
dalam
d
Ekosisttem yang dikeembangkan, mendeskripsikann
hasil
h
belajar siiswa setelah keegiatan uji cobaa pembelajarann
menggunakan
m
perangkatt
pembelajjaran
yangg
dikembangkan
d
n, dan menddeskripsikan respon siswaa
terhadap
t
buku
u siswa, LK
KS, dan kegiaatan uji cobaa
pembelajaran
p
y
yang
dilaksanaakan.
Peranngkat pembelaajaran yang dikembangkann
terdiri
t
atas silaabus, RPP, LK
KS, buku siswaa, serta lembarr
evaluasi
e
dan penilaian. Peengembangan perangkat inni
menggunakan
m
model pengem
mbangan yang diadaptasi darri
Dick
D
and Careey. Model keteerpaduan dalam
m penelitian inni
yaitu
y
pembelaajaran IPA teerpadu model Shared yangg
membelajarkan
m
n semua konseep dari beberap
pa KD, dimulaai
dari
d konsep yaang beririsan seebagai unsur peengikat.
METODE
M
Penelitian
P
inni termasuk dalam jen
nis penelitiann
pengembangan
p
n (developmental researrch). Tempaat
pengembangan
p
n perangkat pembelajaran
p
di Universitass
Negeri
N
Surabaaya, bulan Noovember 20122 hingga April
2013.
2
Uji cobaa terbatas dilakkukan di SMP Negeri 1 Tuguu
Trenggalek
T
keelas VII semeester 2 tahunn ajaran 2012-2013..
2
Sasarann uji coba perrangkat dalam
m penelitian inni
adalah
a
siswa kelas
k
VII SMP
P Negeri 1 Tuugu Trenggalekk
sebanyak 33 siswa.
s
Sementtara itu subjekk penelitian inni
adalah
a
peranggkat pembelaajaran IPA teerpadu model
Shared
S
dengann materi pokokk Transformasii Energi dalam
m
Ekosistem
E
unttuk kelas VII SMP. Teknikk pengumpulann
data
d
dalam penelitian
p
ini terdiri atas metode
m
telaahh
dengan
d
melihaat hasil telaah dan hasil valiidasi perangkaat
pembelajaraan
p
n, metode tes yaitu menguumpulkan dataa
hasil
h
tes belaajar siswa deengan pemberrian soal, dann
metode
m
angkett untuk mengettahui respon sisswa.
Data hasil validasi akan dianalisiis dengan caraa
deskriptif
d
kuan
ntitatif, yaitu dengan
d
merataa skor masingmasing
m
komponen sesuai dengan
d
instrumen penilaiann
perangkat
p
pem
mbelajaran. Haasil belajar siiswa dianalisiss
dari
d hasil belaajar kognitif paada pengerjaan
n soal evaluasi

di akhir pembelajarann, hasil belajaar psikomotorr saat
praktikum
m, dan hasil belajar kognittif selama keggiatan
pembelajaran. Respon siswa dianalissis dari hasil angket
a
yang diisi siswa yangg menunjukkaan tanggapan siswa
terhadap LKS, buku sisswa, dan kegiattan pembelajarran.
HASIL DAN
D
PEMBAH
HASAN
Kelayakaan perangkat pembelajaran
p
yang
y
dikembanngkan
dinilai olleh dua orang dosen ahli sebbagai validator I dan
II, serta satu
s
orang gurru IPA SMP sebagai validatoor III.
Kelayakaan perangkat pembelajaran
p
yang
y
dikembanngkan
meliputi silabus, RPP, LKS, buku siswa, serta leembar
evaluasi dan penilaiann mempunyai persentase
p
berrturutturut sebbesar 83,33%, 83,70%, 86,,11%, 83,74%
%, dan
84,71%. Sedangkan kelayakan rata-raata dari keseluuruhan
perangkaat adalah 84,322%. Kriteria keelayakan dari kelima
k
komponeen perangkat teersebut adalah “sangat
“
layak”.
Perssentase hasil vvalidasi dosen dan guru terrhadap
silabus adalah
a
83,33% dengan kriterria “layak”. Hal
H ini
sesuai yaang diharapkann dan menunju
ukkan format silabus
yang dikeembangkan tellah sesuai denggan silabus meenurut
Peraturann Menteri Penndidikan Nasioonal (Permendiiknas)
No. 41 taahun 2007 dann BSNP (20066) yang menyaatakan
silabus adalah rencaana pembelaj
ajaran pada suatu
kelompok
k mata pelajarran/ tema terteentu yang menncakup
Standar Kompetensi (SK), Kompeetensi Dasar (KD),
materi pokok, kegiiatan pembeelajaran, indiikator,
penilaian
n, alokasi waktuu, dan sumber// bahan/ alat beelajar.
Kelaayakan RPP pada
p
tiap kom
mponen yang dinilai
d
oleh vallidator, sesuaii dengan datta yang dipeeroleh,
disajikan dalam grafik bberikut ini:
Gambar 1. Grafik Kelaayakan RPP
86
84

%
Kelayakan

82
80
A

B

C

Padaa grafik tersebbut digambarkaan bahwa kelaayakan
RPP padda aspek konsttruksi dan pen
nyajian (A) seebesar
85,84%, aspek materii (B) yaitu 81,95%,
8
dan aspek
bahasa (C
C) 83,33%. Setelah dirata-rrata maka dipeeroleh
kelayakann RPP sebesar 83,70%.
Pada umumnya, RPP yang dikkembangkan sangat
s
layak daan telah sesuaai dengan yan
ng diharapkann oleh
peneliti. RPP yang dikkembangkan terdiri
t
dari keggiatan
awal, intii, dan penutup.. Hal ini sepertti yang diungkkapkan
dalam Mulyasa
M
(20066) tentang stan
ndar proses bbahwa
langkah-llangkah kegiaatan pembelaajaran dalam RPP
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dalam tah
hapan pengem
mbangan perang
gkat yang diaddaptasi
dari Dickk and Carey (11990). Contoh revisi terdapatt pada
tabel 4.8.
yang
Nam
mun
demikiian,
kelayakkan
LKS
dikembanngkan telah ssesuai yang diharapkan dengan
d
kriteria kelayakan
k
“sanngat layak”. Dalam
D
LKS terrsebut
siswa diiajak untuk bbelajar secaraa aktif melakkukan
praktikum
m, jadi siswa ttidak hanya menghafal
m
teorii-teori
yang adaa. Hal ini seesuai dengan pembelajarann IPA
terpadu pada
p
Depdiknaas (2006) yaittu bahwa IPA tidak
hanya peenguasaan kum
mpulan pengettahuan yang bberupa
fakta-faktta, konsep-koonsep, atau prinsip-prinsip
p
saja,
tetapi jugga merupakan suatu proses belajar
b
dalam bentuk
b
kerja/ praaktek.
Pada kelayakan buuku siswa, rinncian masing-m
masing
komponeen, aspek konsstruksi dan pennyajian (A) seebesar
82,05%, aspek materi ((B) dan aspek bahasa (C) beerturuturut 87,5
50% dan 81,677%, disajikan pada
p
grafik beriikut:

terdiri
t
dari 3 tahap, yaitu kegiatan
k
awal// pendahuluann,
inti,
i
dan penutuup. Pada kegiaatan pembelajaran dalam RPP
P
yang
y
dikembaangkan telah melibatkan
m
sisw
wa secara aktiff
dengan
d
dengan melakukaan praktikum dan diskusi
kelompok
k
sehiingga siswa juuga dapat meng
ggali informasi
sendiri, di man
na hal tersebuut sesuai dengaan karakteristikk
pembelajaran
p
IPA terpadu
u dalam Depddiknas (2006))
mengenai
m
kebeermaknaan kon
nsep pada sisw
wa.
Hasil peenilaian validaator terhadap RPP terdapaat
komponen
k
yaang nilainya lebih rendah dibandingkann
dengan
d
kompo
onen yang lain
n yaitu mengeenai komponenn
tujuan
t
pemb
belajaran, kaarena perum
musan tujuann
pembelajaran
p
belum men
ngandung asppek audiencee,
behaviour,
b
coondition, dan
n degree, sehhingga tujuann
pembelajaran
p
perlu dipeerjelas dan harus tepaat
penjabarannya
p
a dari indikatorr.
Data yangg diperoleh meengenai kelayaakan LKS yaituu
dalam
d
aspek konstruksi dann penyajian (A),
(
kelayakann
LKS
L
sebesar 86,11%, aspekk materi (B) 77,78%,
7
aspekk
bahasa
b
(C) 88
8,89%, dan asp
pek keterampilan proses (D))
91,67%.
9
Darii data-data teersebut didapaatkan rata-rataa
kelayakan
k
LK
KS yaitu 86,111%, disajikan dalam bentukk
grafik
g
sebagai berikut:.

90
85
% Kelayaaka

80
75
A

100
90

Berddasarkan dataa dan analisis,, buku siswa yang
dikembanngkan berkriteeria “layak” dengan perseentase
83,74%. Hal ini telahh memenuhi kriteria
k
buku siswa
menurut BSNP (2006)) yang menyeb
butkan bahwa buku
siswa haarus memenuhhi kriteria matteri, penyajiann, dan
bahasa. Meskipun
M
dem
mikian, hasil penilaian vallidator
yang kurang pada bukuu siswa yaitu pada
p
aspek kelluasan
dan keddalaman mateeri, penyajiann contoh koonkret,
keterkiniaan fitur, kerunntutan penyajiian, dan pemuusatan
pembelajaran pada sisswa. Kesemuaanya itu meruupakan
k
dan penyajian, sehhingga
komponeen kelayakan konstruksi
perlu dillakukan revisi untuk mempperbaiki kekurrangan
buku sisw
wa yang dikem
mbangkan. Rinncian masing-m
masing
komponeen, aspek konsstruksi dan pennyajian (A) seebesar
82,05%, aspek materi ((B) dan aspek bahasa (C) beerturu50% dan 81,677%.
turut 87,5
Gam
mbar 3 menunnjukkan bahw
wa aspek konsstruksi
dan penyyajian (A) mem
mperoleh perssentase lebih rrendah
karena menurut
m
penilaaian validator,, buku siswa yang
dikembanngkan masih terlalu banyak tulisan, kurang
k
gambar dan
d kurang mennarik untuk sisswa SMP. Selaain itu
pada aspek bahasa (C)) juga lebih reendah persentaasenya
k
komuniikatif dengan siswa. Oleh karena
k
karena kurang
itu, setelah validasi daan sebelum diiujicobakan peeneliti
merevisi buku siswa aggar lebih baik lagi.
l
Fitur-fiturr yang

70
A

B

C

C

Gambar
G
3. Graffik Kelayakan Buku Siswa

% Kelayakan
K

80

B

D

Gambar 2. Graafik Kelayakann LKS
Perangkaat pembelajaaran yang dikembangkann
dilengkapi
d
denngan 2 LKS. LKS 1 menggenai pengaruhh
energi
e
cahay
ya matahari terhadap tum
mbuhan, yangg
bertujuan
b
untu
uk mengetahui adanya pengaaruh komponenn
abiotik
a
terhaddap komponeen biotik dann mengetahuui
perubahan
p
eneergi cahaya menjadi
m
energi kimia. LKS 2
tentang
t
salin
ng ketergan
ntungan antaar komponenn
ekosistem,
e
di mana berrtujuan agar siswa dapaat
mengetahui
m
addanya saling ketergantungan
k
n tersebut sertaa
menganalisisny
m
ya.
Pada grafik di atas meenunjukkan bahhwa kelayakann
aspek
a
materi (B) pada LKS
S yang dikem
mbangkan tidakk
setinggi aspek-aspek yang laain dikarenakan
n saat validasii,
materi
m
yang dicantumkan
d
o
oleh
peneliti masih kurangg,
yaitu
y
belum membahas
m
meengenai teori yang
y
berkaitann
dengan
d
praktiikum yang akkan dikerjakann oleh siswaa,
sehingga perlu revisi untuuk melengkapii materi yangg
menunjang
m
LK
KS. Revisi ini dilakukan sebbelum tahap uji
coba
c
kepada siswa yaitu pada
p
tahap evaaluasi formatiff
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disajikan
d
dalaam buku sisw
wa cukup lenggkap, termasukk
peta
p
konsep dan peta keterpaduan. Materi yangg
dibelajarkan
d
d
dimulai
dengann konsep yang
g beririsan atauu
terpadu.
t
Hal in
ni sesuai dengaan keterpaduann model Sharedd
menurut
m
Fogarrty (1991).
Lembar evaluasi
e
dan penilaian yang dikembangkann
berkriteria
b
“lay
yak”, dengan persentase
p
kelaayakan 84,71%
%.
Jika
J
dilihat peer aspek, aspeek konstruksi dan penyajiann
(A),
(
aspek maateri (B), dan aspek bahasaa (C) berturut-turut
t
sebesar 87,04%, 85,422%, dan 81,666%, grafiknyaa
seperti di bawaah ini:
90
85
% Kelayakan

80
75
A

B

yang dik
kembangkan yaitu 84,32%
%, dengan kriteria
k
“layak”. Pengembangan perangkat pembelajarann ini
mempero
oleh persentase yang tingggi dan layak untuk
diterapkaan karena dalaam pengembaangannya menngikuti
tahapan pengembangan
p
n yang diadapptasi dari Dickk and
Carey (1
1990). Selain itu dilakukann proses telaahh dan
validasi oleh
o
dosen ahli dan guru IPA
A SMP. Pada proses
p
telaah dan
n validasi, peraangkat pembelajaran dikorekksi dan
dinilai seehingga penelliti dapat mellakukan revisii agar
perangkaat pembelajarann yang dikembbangkan dapatt lebih
baik.
wa aspek kognitif produk dinilai
d
Hassil belajar sisw
berdasark
kan ketercapaiaan indikator yaang dijabarkann pada
soal evalluasi yang terrdiri dari 25 soal pilihan ganda.
g
Siswa dikategorikan “ttuntas” jika memperoleh
m
niilai di
atas Krriteria Ketunntasan Minim
mal (KKM) yang
ditetapkaan sekolah yaiitu ≥ 75. Graafiknya ditunjuukkan
pada gam
mbar berikut inii:

C

Ju
umlah Siswa
Gambar 4. Grafik elayak
kan Lembar Evvaluasi dan
Peniilaian
e
dan penilaian yang dikembangkann
Lembar evaluasi
berkriteria
b
“lay
yak”, dengan persentase
p
kelaayakan 84,71%
%.
Jika
J
dilihat peer aspek, aspeek konstruksi dan penyajiann
(A),
(
aspek maateri (B), dan aspek bahasaa (C) berturut-turut
t
sebesar 87,04%, 855,42%, dan 81,66%,
8
yangg
ditunjukkan
d
pada grafik 4.44. Terdapat suuatu data yangg
perlu
p
dibahass dari penilaiian validator pada lembarr
evaluasi
e
dan penilaian,
p
yaituu pada poin nomor
n
5 aspekk
kelayakan
k
konnstruksi dan peenyajian. Poin tersebut berisi
“bila
“
menggunnakan kata negaatif, maka digaarisbawahi atauu
dicetak
d
lain”. Pada
P
poin terseebut, 2 validatoor memberikann
nilai
n
4, namun
n 1 validator yaang lain membberikan nilai 2.
Penilaian
P
validdator yang kurang tersebut karena validatorr
terdapat kaata negatif yang tidakk
mengetahui
m
digarisbawahi
d
atau dicetak lain
l
pada soal evaluasi yangg
dikembangkan
d
n peneliti. Oleh karena itu setelah
s
adanyaa
validasi
v
dan saran dari validator,
v
penneliti merevisi
kembali
k
soal evaluasi dan penilaiannya.
mbar 4 dapat diiketahui bahwaa aspek bahasaa
Dari gam
pada
p
lembar evaluasi
e
dan penilaian memiiliki persentasee
paling
p
rendah karena menuurut penelaah dan validatorr,
masih
m
terdapaat kata-kata negatif atau menimbulkann
penafsiran
p
gaanda pada sisswa, sehinggaa perlu untukk
direvisi.
d
Namuun demikian leembar evaluasii dan penilaiann
yang
y
dikembaangkan telah laayak untuk ditterapkan dalam
m
pembelajaran
p
IPA terpadu untuk
u
SMP. Leembar evaluasi
yang
y
dikembanngkan juga meengacu pada tujjuan yang telahh
dirumuskan
d
paada RPP (Arikuunto, 2009).
Dari sem
mua uraian di atas, berdasaarkan rata-rataa
nilai
n
kelayakann dari keseluruuhan perangkaat pembelajarann

50
0

Jumlah Siswa
S
Tuntas
Tid
d
s ak Tuntas

Gambar 5. Grrafik Ketuntasaan Belajar
Seteelah dilakukaan kegiatan pembelajaran
p
pada
pertemuaan 1 dan 2 daan dievaluasi, pada tabel di
d atas
diketahuii bahwa sebanyyak 28 siswa dari
d 33 siswa tuntas.
t
Bila dihhitung ketuntaasan klasikalnnya yaitu 844,85%.
Ketuntasaan aspek kognnitif ini diukuur dari soal evvaluasi
yang diikerjakan olehh siswa. Sooal evaluasi yang
dikembanngkan sesuai dengan indik
kator pembelaajaran,
sehingga dengan soal evaluasi terssebut dapat ddiukur
ketercapaaian indikatornnya.
Berd
dasarkan grafikk, dapat diketaahui terdapat 5 orang
siswa yanng nilainya di bbawah KKM, sehingga
s
dinyaatakan
tidak tunntas. Karena peenelitian ini merupakan
m
peneelitian
pengembangan, maka pembelajaraan yang dilakkukan
hanya sebbatas uji coba perangkat pem
mbelajaran, sehhingga
siswa yaang tidak tuntaas tidak direm
midi, namun seebagai
bahan introspeksi peneliti meengenai pennyebab
penuhnya.
penelitiannnya yang beluum berhasil sep
Keetuntasan klassikal dalam keelas tersebut aadalah
84,85%. Ketuntasan klasikal belum
m tercapai karena
k
b
p
pembelajaran
y
yang
di antaaranya
kurang berhasilnya
disebabkaan karena pem
mbelajaran terppadu merupakaan hal
baru bagii siswa, dan masih terbiasa dengan
d
pembelajaran
yang kon
nvensional dann belum terpad
du. Dalam peneelitian
ini ketun
ntasan belajar siswa dilihatt dari hasil bbelajar
kognitifn
nya, karena pada dasarnya ranah kognitif yakni
ranah yaang menaruh perhatian paada pengembangan
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nilai ≥ 85
8 sehingga 100% siswa mendapatkan
m
k
kriteria
“sangat baik”.
b
Penilaian hasil bellajar adalah prooses pemberiann nilai
terhadap hasil-hasil beelajar yang diccapai siswa dengan
d
kriteria tertentu. Prrosedur peng
gukurannya dapat
dilakukann melalui penggukuran secara tertulis, lisaan dan
melalui observasi (D
Depdiknas, 20
006). Hasil belajar
b
psikomottor diukur meelalui observaasi pada saat siswa
praktikum
m menggunakaan LKS. LKS yang
y
dikembanngkan
oleh pen
neliti merupakkan LKS IPA
A terpadu. Peeneliti
membimbbing siswa unttuk mengerjakkan dan mempeelajari
keterpaduuan yang adaa di dalam LK
KS sehingga dapat
membanttu siswa untuk belajar IPA seecara terpadu.
Dallam penelitiann ini, hasil belajar psikomotor
dianalisiss dengan kriterria sangat kuraang, kurang, cukup,
c
baik, dann sangat baik.. Berdasarkan data, sebanyaak 33
siswa yaang mengikuti pembelajarann dengan peraangkat
pembelajaran yang dikembangkann memiliki nilai
k
psikomottor ≥ 85, yangg jika dikonveersi menjadi kriteria
yaitu “sanngat baik”.
Berd
dasarkan data, nilai psikomootor pada perteemuan
I dan peertemuan II baaik dan ada peningkatan. Hal
H ini
sesuai yaang diharapkan oleh peneliti yaitu
y
perangkatt yang
dikembanngkan dapat m
membantu sisw
wa dalam belajaar dan
meraih niilai yang baik.
Hassil belajar afeektif siswa diiukur mengguunakan
lembar penilaian
p
afeektif beserta rubriknya. Afektif
A
mencakupp nilai karaakter dan keeterampilan sosial.
s
Penilaiann dilakukan oleeh 2 orang penngamat yaitu 1 orang
guru IPA
A dan 1 oranng mahasiswa Prodi Pend. Sains
FMIPA UNESA. Carra perhitungan
n nilai afektif ini
berdasark
kan jumlah skoor sesuai rubrikk penilaian.
Berd
dasarkan penillaian oleh 2 orang
o
pengamat, 33
siswa daalam kelas mendapatkan
m
n
nilai
≥ 85. Setelah
dikonverssi diperoleh kkriteria “sangaat baik”. Dem
mikian
pula deng
gan rata-rata dari
d keseluruhaan nilai afektif siswa
yaitu 97,7
72 dengan kriteeria “sangat baaik”.
Hassil belajar afekktif dianalisis dengan
d
kriteriaa yang
sama den
ngan hasil bellajar psikomottor, di mana dalam
d
penelitiann ini diperoleeh data sebannyak 33 siswaa atau
seluruh siswa
s
mendappatkan nilai affektif yang “ssangat
baik”. Raata-rata nilai aafektif siswa ≥ 85, yaitu dengan
d
rata-rata kelas 97,72. Penilaian yangg “sangat baikk” ini
h karena selama pembelajaran
n siswa membeerikan
diperoleh
sikap yan
ng positif. Sikkap positif ini mencakup kaarakter
dan keterrampilan sosiall mereka.
Terddapat siswa yyang mengalam
mi penurunann nilai
afektif daari pertemuan I ke pertemuan
n II. Penurunann nilai
tersebut dilihat dari ssikap dan tangggapan siswa yang
berbeda saat pembbelajaran dilaakukan. Hall ini
menyadarrkan peneliti bahwa
b
kegiatann pembelajarann pada
pertemuaan II tidak leebih menarik siswa dan peeneliti
kurang daapat mengontrool siswa saat pembelajaran.

kapabilitas
k
dann keterampilann intelektual (N
Nurlaela, 2010),
di
d mana dalam
m penelitian ini diukur dengann soal evaluasii.
Soal evaluasi dikerjakan setelah
s
pembelajaran selesaai
dilaksanakan
d
sehingga kap
pabilitas dan keterampilann
intelektual
i
siiswa dapat diukur meng
ggunakan soaal
evaluasi
e
tersebbut. Hasil belajjar ini ditunjanng oleh kognitiff
proses
p
yang diilatihkan guru selama prosess pembelajarann
dan
d praktikum
m.
Siswa yang
y
tuntas ju
umlahnya lebiih banyak darri
pada
p
siswa yang
y
tidak tun
ntas. Hal ini menunjukkann
bahwa
b
perangkkat yang dikem
mbangkan telaah layak untukk
diterapkan
d
daan kegiatan pembelajaran
p
menggunakann
perangkat
p
terssebut juga tellah menunjang
g siswa untukk
belajar.
b
Siswaa yang tidak tuntas
t
dimunggkinkan karenaa
kurangnya
k
peemahaman paada materi yaang dipelajarii,
kurang
k
aktiff dan kuranng memperhatikan dalam
m
pembelajaran.
p
Selain itu kurang berhaati-hati dalam
m
mengerjakan
m
s
soal
evaluasi dan kurang peersiapan sebabb
kegiatan
k
evvaluasi
dilakkukan
setellah
kegiatann
pembelajaran
p
baru saja selesai.
s
Siswaa yang tidakk
memperhatikan
m
n pembelajarran, mereka tidak dapaat
menyerap
m
apaa yang diajaarkan dan diilatihkan olehh
gurunya,
g
sehinngga saat dib
beri soal sisw
wa tidak dapaat
mengerjakanny
m
ya dengan benar. Persiaapan sebelum
m
soal evaluasi juga berpenggaruh terhadapp
mengerjakan
m
nilai
n
kognitif siswa. Siswa yang
y
tidak siaap karena tidakk
memperhatikan
m
n saat pembbelajaran akaan mengalam
mi
kesulitan
k
padda waktu mengerjakan
m
s
soal
evaluasii,
akibatnya
a
nilaii mereka tidak tuntas.
Pada anaalisis ketercappaian indikatoor, terdapat 6
nomor
n
soal yang
y
belum teercapai. Jika dirata-rata perr
indikator,
i
yanng belum mencapai
m
ketunntasan adalahh
indikator
i
nom
mor 1, 2, dann 6. Rata-rataa ketercapaiann
indikator
i
yangg paling rend
dah yaitu indiikator pertamaa
mengenai
m
keteerpaduan antara perubahan bentuk energi
dengan
d
peristiiwa makan daan dimakan daalam ekosistem
m
(transformasi
(
energi dalam ekosistem). Hal
H ini karenaa
IPA terpaddu model Shared yangg
pembelajaran
p
diujicobakan
d
kurang
k
bermaakna, diajarkann dimulai darri
keterpaduan
k
m
materi,
sementaara pembelajaraan IPA terpaduu
belum
b
lama dikenal
d
oleh siiswa meskipunn siswa sudahh
pernah
p
menerrimanya. Pem
mberian soal secara
s
terpaduu
membingungk
m
kan siswa padda saat evaluuasi, akibatnyaa
terdapat
t
bebeerapa siswa tidak tuntas dalam hasil
belajarnya.
b
Nilai psikkomotor siswaa diperoleh padda pertemuan 1
dan
d 2, masing--masing siswa dinilai dengann menggunakann
skor, untuk seelanjutnya dikkonversi menjaadi nilai. Darri
nilai
n
tersebuut, dihitung nilai rata-rrata sehinggaa
nilai akhir psikomotor sisw
menunjukkan
m
wa pada materri
pokok
p
Transfformasi Energi dalam Ekossistem dengann
nilai
n
rata-rata kelas 96,46. Seluruh siswaa mendapatkann
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Respon siswa terhadaap LKS, buk
ku siswa, dann
pembelajaran
p
dilihat
d
dari ang
gket yang diisi oleh siswa ddi
akhir
a
pembelaajaran. Berdassarkan data dapat
d
diketahuui
bahwa
b
siswa memberikan respon
r
positif terhadap LKS
S
sebesar 88,033%, buku siswa sebesar 87,65%, dann
kegiatan
k
pemb
belajaran sebesar 90,91%, dengan
d
kriteriaa
“sangat
“
kuat”.
Berdasark
kan angket yaang diisi oleh siswa, penelitti
dapat
d
mengetaahui seberapa besar responn positif siswaa
terhadap
t
LKS
S, buku siswa, dan kegiatan
n pembelajarann
yang
y
dilaksannakan. Dikataakan respon positif karenaa
pernyataan
p
daan pertanyaan yang diajukann peneliti padaa
angket
a
berupa kalimat yang positif
p
semua, sehingga dapaat
mempermudah
m
h proses analisiis.
Respon positif
p
siswa teerhadap LKS adalah sebesarr
88,03% (sangaat kuat), buku siswa 87,65%
% (sangat kuat),
dan
d kegiatan pembelajaran
p
9
90,91%
(sangatt kuat). Responn
siswa pada kegiatan pembeelajaran sangaat kuat karenaa
siswa merasa LKS yang dikkerjakannya daapat membantuu
mereka
m
untukk memahami materi, bukuu siswa dapaat
menunjang
m
p
pembelajaran,
dan menun
njukkan pulaa
tingginya
t
motiivasi belajar siiswa, sehinggaa pembelajarann
dapat
d
diterima dengan baik oleh
o siswa. Sarran siswa untukk
LKS
L
yaitu sisswa meminta agar kalimat dalam
d
langkahh
kegiatan
k
mauupun pertanyaan diperjelas supaya tidakk
membingungk
m
kan. Sedangkan
n untuk buku siswa,
s
terdapaat
tulisan
t
yang kurang jelas saat dicetak. Hal ini akann
membantu
m
peeneliti untuk merevisi dann memperbaikki
perangkat
p
pem
mbelajaran sehinngga menjadi lebih
l
baik.

3.

psik
komotor, dan 100% siswa memperoleh
m
k
kriteria
“san
ngat baik” padaa aspek afektiff.
Resppon siswa berdasarkan seegi konstruksii dan
peny
yajian, segi bahasa,
b
dan segi materi, siswa
mem
mberikan resppon positif untuk
u
LKS seebesar
88,0
03% (sangat kkuat), buku sisswa 87,65% (ssangat
kuatt), dan kegiattan pembelajarran 90,91% (ssangat
kuatt).

Saran
Berdasarkkan penelitiann ini, saran yang dapat diaajukan
oleh peneeliti adalah:
1. Peraangkat pembellajaran IPA terrpadu model Shared
S
materi pokok Trannsformasi Enerrgi dalam Ekossistem
ini telah layakk digunakan sehingga dapat
dikeembangkan kem
mbali dengan materi
m
pembelajaran
yang
g lain.
2. Perllu dilakukann penelitian penerapan untuk
menngetahui
keeterlaksanaan
dan
penngaruh
pem
mbelajaran deengan mengggunakan peraangkat
pem
mbelajaran yangg dikembangkaan ini.
3. Perllu adanya perb
rbaikan pembeelajaran agar semua
s
indiikator tercapai// tuntas dan peembelajaran teerpadu
dapaat diterima siswa denngan baik serta
menningkatkan hasil belajar siswaa.
4. Perllu ketepatan ddan kecermatann dalam pembbagian
wak
ktu untuk berbaagai kegiatan pembelajaran.
p

DAFTAR
R PUSTAKA
PENUTUP
P
Simpulan
Berdasarkan
B
a
analisis
data yang
y
telah dillakukan, makaa
simpulan dari penelitian
p
ini adalah
a
sebagai berikut:
1. Pengembbangan perangk
kat pembelajaraan IPA terpaduu
model Shhared materi pokok Transfformasi Energi
dalam Ek
kosistem ini dapat
d
dinyatakaan layak untukk
digunakaan dan diterappkan dalam peembelajaran ddi
sekolah. Kelayakan tersebut did
dasarkan padaa
penilaian
n kelayakan masing-masinng komponenn
perangkaat yaitu silabuus sebesar 833,33% (layak),
(RPP) 83,70%
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
P
%
(
86,11%
%
(layak), Lembar Kegiiatan Siswa (LKS)
l
buku siswa
s
83,74% (layak), sertaa
(sangat layak),
lembar ev
valuasi dan pennilaian 84,71%
% (layak). Rata-rata keelayakan darri keseluruhaan perangkaat
pembelajaran adalah 84
4,32% (layak).
2. Hasil belajar siswa diinilai dari tigga aspek yaituu
kognitif, psikomotor, dan afektif. Sebbanyak 84,85%
%
siswa tunntas pada indiikator kognitiff, 100% siswaa
mendapatt kriteria “ssangat baik” pada aspekk
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