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Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika dcngan- Pendekatan Saintilik

<l-an MoJel Siklus Belajar 5E sebagai upaya Meningkatkan Kecakepan

. Eidup Siswa IVIA di KKM 2lombok Barat -,:.'.

Hikmawrti, Joni Rokhma! Sutrio

RINGKASAN
Tujuan penelitian ini adalah: l) Mengembangkan perangkal qe-mb"t:t*: lltll
Oengan pendekatan saintifik dan model siklus belajar 5E; dan 2) Menryji efektivitaS

p"n!.p* perangkar pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan model

i*ro. Lru;1ar sf aaim upaya-meningkxkan kecakaqan hidup siswa Pgrangkat

pembelajaran fisika yang telah dikembangkan terdiri dari: silabus' Rencana
'petak"anau" Pembelajaran @PP), Buku Ajar Siswa (BAS), Lembar Kerja Siswa

(LKS), Media modei peraga tiga dimensi, dan Tes Hasil Belajar (TIIB) yang

iiirt igru"it- dengan 
'kecicap* maop. Model pengembangan perangkat yang '

aigunitan aaam iod"l Fou, b (Define, Design, Develop, Disseminate)' Pada tahap

OZlne tet6 ditetapkan dan didefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam

,*nlb"luiu*n berd;arkan pada analisis kebutuhan, analisis siswa, analisis tugas,

Lalisis tonsep, perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap Design lelah dirancang

prototype pe;ikut punbelajaran dengan melakukan penyusunan RPP, pemilihan I

h..ui'gAs art ifS, media model peraga tiga dimensi, dan THB yang '

diintegrasikan dengan kecakapan hidup. Pada tahap Develop telah dihasilkan

p..*itut pembelaJaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari validator.

iana{ Oiri"^i*ti bertujuan-untuk irnplementasi perangkat pembelajaran di kelas.

Tahip Defne, Design, dan Develop sudah dilaksanakan pada tahun pertama'

seaarigt<an- tztrlp Dissininate akan dilakukan pada tahun kedua- Skor penilaian 
,

Validitor terhadap perangkat pembelajaran berada pada rentang I sampai dengan 4. '

Validator .".U".it* tkor rat'.at 3 yang berarti bahwa kualitas perangkat

p"rb"lu;u*n yurg dikembangkan layak digunakan karena berads dalam ldteria baik

dan bdikit revisi.

Key words: perangkat pembelajaran, pendekatan saintifik, model siklus belajar 5E, 
.l

kecakaPan hiduP.
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BABI

PENDAEI'LUAN

l.I.LATARBELAKAI{G

Kecakapan hiilp (life shl/s) siswa Madrasah Aliyah (MA) swasta yang

tergabung dalam Rayon 03 Kabupaten Lombok Barat masih relatif rendah bila

dibandingkan dengan Propinsi maupun Nasional. Hal ini dapat dilihat dari persentase

penguasaan materi soal Fisika pada Ujian Nasional yang berada di bawah 60% masih

cukup banyak (Jufri, dkk., 2013), seperti tampak pada tabel berikut'

Tabel 1. Persentase Penguasaan Materi Soal Fisika pada Ujian Nasional

MA TP 2009/2010 Soal Paket A
No soal diu Nas

4 Menghitung nilai dr grk sistem benda pd gb2 55,75 70,35 8l,A
yg dihubkan dg tali di bidang datar yg licin
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang 0'00

terkait dengan gerak rotasi

11 Menentukan besaran-besaran yg terkait dg 11,95 45,'13 68'36

hukum kekekalan energi mekanik

25 Membandingkan gaya Coulomb dr I muatan 12,39 32,82 43'29

yg jaraknya diubah-ubah dg muatan lainnya

36 Menghitung perubahan energi elektron yg 53,98 80'31 81,08 '
mengalami eksitasi dr data seperlunya I

40 Mengidentifikasi manfaat radioisotop dhn 11,06 24,83 34,73

_ kehidupan dari.ienis2 zat radioaktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KKM 2 Lombok Bamt yang

sekaligus Kepala Sekolah MA Dakwah Islamiyah Putri Nurul Hakim Kediri l

menyatakan bahwa implementasi pendekatan saintifik sebagaimana yang diharapkan

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh guru-guru di semua mata pelajaran

sehingga menjadi salah satu penyebab rendalmya mutu pendidikan dan daya saing '

bangsa. Keterangan Ketua KKM tersebut diperkuat oleh hasil analisis Tim Program i

IbM, Jufri, dkk (2013) terhadap kemampuan guru bidang IPA (Biologi' Fisika, dan

Kimia) dalam meftrn@ng perangkat pembelajaran inovatif berbasis lesson study

sebelum diberikan pelatihan masih perlu ditingkatkan. Kemampuan guru dalam

meiancang perangkat pembelajaran berhubungan dengan tingkat kemelekan sains '

(science literacy) dan inkuiri (inquiry titeracy) dari guru yang bersangkutan. Jufri &

2,84 55,42



Hikmawati (2012) menemukan bahwa tingkat kemelekan sains (467o) dan inkuiri

(597o) guru pelajaran IPA di Lombok masih tergolong rendah'

Hal tersebut di atas tennmya merupd<an masalah pendidikan yang perlu

diatasi oleh pihak terkait termasuk Perguruan Tinggi' Kegiatan penelitian tentang

pengembangan perangkat pernbetajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan-

model siklus belajar 5E (Engagement|:' Dxplaration' Explanation' Elaboration'

Evalwtion) merupakan saldr -satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya

meningkatkan kecakapan hidup siswa di Madrasah Aliyah (MA) swasta Kabupaten

Lombok Barat. I

I.2.TUJUAN DA}i MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengembangkan perangkat pembelajarart

fisika dengan pendekatan minlifik dan model siklus belajar 5E yang terdiri dari: 
.

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Ajar siswa @AS), Lembar

KerjaSiswa(LKS),mediamodelperagatigadimensi,danTesHasilBelajar(TTIB)

yang diintegrasikan dengan kecakapan hidup'

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut i
l. Tersedianya perangkat pembelajaran fisika untuk MA dengan pendekatan

saintifik dan model siklus belajar 5E yang terdiri dari silabus, RPP, BAS'

. media model peraga tiga dimursi, LKS, dan TIIB yang diintegrasikan

dengan kecakaPan hiduP. i

2. Adanya upaya meningkatkan kecakapan hidup siswa MA di KKM 2

Lombok Barat yang berdampak pada upaya peningkafan kualitas proses

dan hasil pembelajaran fisika sehingga meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan daya saing bangsa i

3. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagr guru model dalam

melaksanakanpembelajaranfisikadenganpendekatansaintifikdanmodel

siklus belajar 5E yang diharapkan dapat ditularkan ke guru lain di MA

yang terdapat di I(KM 2 Lombok Barat.

4. Adanya artikel ilrniah yang dipublikasikan ke jumal ilmiah sehingga

menambah referensi dalam dunia pendidikan di krdonesia'
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BAB II
TINJAUAI\ PUSTAKA

2.I.PENDEKATAII SAINTIFK

Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran meliputi

mengamati, menanya, menalar, mencob4 memtentuk jejaring 'rntuk semua mata-.

pelajaran. Proses pembelajaran dengan pendekatan ini menyentuh tiga ranah' yaitu:

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga hasil belajarnya melahirkan peserta

didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap'

keterampilan, dan pengetahuarr- yang terintegrasi' Ranah sikap menggamit' i

transformasi substansi atau materi ajar agar Peserta didik "tahu mengapa"' Ranah

keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserts didik

..tahu bagaimana,,. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi

ajar agar peserta didik '"tahu apa." Hasil akhimya adalah peningkatan dan

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

manusia yang memiliki kecakapan dan pengetatruan untuk hidup w'ala layak (hard

skr'l/s) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap' pengetahuan' dan

keterampilan (Kemendikbud, 2013)' I

Ibnu (2014) berpendapat bahwa target kurikulum untuk mengejar

ketercukupan materi menghadapi uNASruM dan kebijakan-kebijakan ' otorita

pendidikan yang kurang tepat memberi andil yang besar bagi berkembangtya

kondisi yang kurang mendukung pengembangan keterampilan pro*s (scientiJic t

approach) dalarndiri siswa Persepsi masyarakat luas tentang kesuksesan pendidikan

juga sudah terlanjur salah. Orang tua siswa lebih cenderung menghargai dan

berbangga diri apabila putra puninya menduduki ranking terhormat di kelas, sekolah

bahkan wilayahnya daripada terhadap keterampilan putra-putrinya untuk 
I

memprakrikkan sc ientific approach dar. process skills' Ini mendidik anak-anak kalau

perlu menempuh jalan pintas untuk mencapai penguasaan materi ajar tanpa proses

belajar yang baik. Ibnu menyarankan bahwa siswa harus dibiasakan dengan scientific

process skills dankemandirian dalam belajar' 
1
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2.2.MODEL SIKLUS BELAJAR 5E

Menurut Bass, et.al., (2009), siklus belajar (tearning cycle) pertama kali

dikembangkan oleh Robert Karplus pada tahun 1960 dalam program the Science

curricatlum Improvement study (sc[). siklus belajar terdiri dari tiga fase yaitu:

discovery, concept iwention, dan concept application' Pada tahun 1989, model 
-

siklqs betajar dikembangkan menjadi model 5E oleh the Biological scietc:ei

Curric-ulum study. Fase model siklus belajar 5E yang diadaptasi dari Bass, et.al.,

(2009) adalah sebagai berikut.

Tabet 2. Fase pembelajaran dalam model siklus belajar 5E 
i

Aktivitas siswa

Engage

Explore

Explain

Mengajukan pertarnyaan tentang bend4 mahkluk hidup, atau

peristiwa dikehidupan sehari-hari.-lr4erencanakan 
dan melakukan penelitian sederhana untuk

mengumpulkan-data yang relevan. i

Vfeng$;akan data dan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan I

PemahamannYa.
Elaborate Mengembangkan strategi, konsep, prinsip, dan pemahamannya

menuju masalah dan pertanyaan yang baru.

Evaluate Mendemonsnasikan pengetahuan, pemahaman, dan,

keterampilannya menggunakan stra&gi inkuiri melalui penilaian I

formatif formal maupun informal.

Hasil penelitian Usmiaiiningsih (2013) menunjukkan bahwa pembelajaran

fisika pada materi pokok Cahaya dengan model 5E mampu mengembangkan '

keterampilan berpikir kritis dan sikap siswa terhadap sains. siswa dapat merumuskan i

masalah, mengamati, menganalisis, menyajikan hasil, dan mengkomunikasikan hasil

karya melalui diskusi di kelas.

2.3.KECAKAPAN ITIDUP i

World Health Organization (WHO) dalam Khera & Khosla (2012)

mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kemampuan untuk perilaku adaptif dan

positif yang memungkinkan individu untuk secara efektif menangani tuntutan dan

tantangan hidup sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa united Nations,

Intemational children's Emergency Fund (JNICEF) mendefinisikan kecakapan

hidup sebagai perubahan perilaku atau pendekatan pembangunan perilaku yang

dirancang untuk mengatasi keseimbangan tiga bidang: Pengetahuan, sikap dan

4



keterampilan. Dengan kata lain, kecakapan hidup adalah keterampilan yang

diperlukan untuk hiduP sukses.

Kecakapan hidup (/& sk//) merupakan'kecakapan yang harus dimiliki siswa

(peserta di<tik) untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar

tanpa merasa tertekan, kemudien secara proaktif dan kreatif mencari serta

menemukan solus!:.sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup terdiri dari

kecakapan hidup yang bersifat umum (Generat life sh//s) dan kecakapan hidup yang

bersifat khusus (spe cific life skills). Kecakapan hidup yang bersifat umum terdiri dari

kecakapan personal dan sosial, sedangkan kecakapan hidup yang bersifat spesifik I

terdiri dari kecakapan akademik dan vokasional. Menurut Anwar (2006), kecakapan

hidup (/e sh7ls) merupakan salah satu kata kunci dalam pengembangan pendidikan

baik dalam nuansa pendidikan akademik (ocademic skills) maupun pendidikan yang

bersifat kejuruan (vocational skills) i
Program pendidikan berorientasi kecakapan hidup melalui pendekatan

berbasis luas atau yang dikenal dengan istTlah Broad Base Education sangat

memungkinkan untuk dilaksanakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Selain

tidak mengubah sistem kurikulum yang ada, program ini tidak menambah beban 
.,

mata pelajaran baru, melainkan hanya mengubah orientasi program pembelajaran

(Tim BBE Depdiknas, 2012). Menurut Mugambi & Muthui (2013) berpendapat

bahwa kurikulum kecakapan hidup memainkan p€ran utama dalam memungkinkan

siswa untuk menggunakan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai ke dalam kemamPuan. 
t

pada apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya Beberapa faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan kurikulum Kecakapan Hidup, yaitu: pendekatan

mengajar, kurangnya konseptualisasi kecakapan hidup, sumber daya manusia yang

terbatas, kurangnya pengawasan, persiapan guru masih kurang, kurangnya pilihan

strategi belajar mengajar, terbatasnya penggunaan sumber daya pembelajaran,

metode penilaian yang burulq dan sikap negatif siswa terhadap kecakapan hidup'

pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup tergantung terutama pada kompetensi

guru yang di sisi lain dipengaruhi juga oleh faktor-faktor ekstrinsik' 
l

Dalam penelitian ini pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan

pendekatan saintifik dan modet siklus belajar 5E ditujukan untuk meningkatkan

kecakapan hidup siswa MA di KKM 2 Lombok Barat khususnya kecakapan



akademik (k.etcrampilcn bcrpikir den hasi! belqiar ko$itiO dan kceakapa!! sosial

ftemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan).
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BAB Itr
METODE PEI\TELITIAN

1a

Model pqgpmbsrrgan pe.raogka! pc{ubelsiaran dalaqr p_enplitrat ini

menggunakan model four-D (Define, Design, Develop, Disseminate) seperti yang

disarankan oloh Thiagar{an; Semmel; dan Ssmmel dalart:.Trianto (2008) dan.

Ibrahim (2003). Model ini diadaptasi menjadi Model 4-P @endefinisian,

Peranoan€an; Peugembangao; dan Ponycbaran), Pado tahap Defne telqh dilakukan

penetapan dan pendefinisian syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang

didasa*aag pada analisis kebutuh.a& aoalisis siswa analisis tqga$; q4slipis koxsep, l

perumusan tujuan pembelajaran. Pada tdtap Design telah dirancang prototype

perylgkat pen0belqiar-ar dcngan mclakukat penyusunan RPP; pcnliliha! furmaf 94$
dan LKS, media model peraga tiga dimensi, dan TI{B yang diintegrasikan dengan

keeakapan hidup, Pada tahap Develop telah dihasilkan perangkat pembelaj* y-E 
i

telah direvisi berdasarkan masukan dari validator. T np Disseminale bertujuan

untuk implementasi peran€kat pembclqlaran di kolas;

Tahap Define, Design, dut Development sudah dilaksanakan pada tahun

pertama, scdaogkan t4hap Ds$rininote okcn.dilafu*$p.ada tahun kcduq, Rqn€alrga8

penelitian untuk uji efektivitas pada tahun kedua menggun al<an One

Gtottp Prctest-Posaest fusign+ilfiahanya menggunakan satu kelompok saja tanpa

adanya kelompok pembanding (Arikunto, 200Q. Langkah pertama melakukan

pengukuran spbagai uji awal; selanjBtnyB dikenakan perlakuan dalam jangka waktu 
i

tertentu, kemudian dilakukan uji akhir. Penerapan perangkat pembelajaran di kelas

akan dilakul€o di MA Kclas X yane terdapat di KKM 2 tombok BanL Rancangan

ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan

sgbelum$ygi Namur harus diakui bah.wa !?nqao.gan pgtglitien seperti ini masih 
.,

memiliki kelemahan terutama dalam hal melakukan pengujian pengaruh variabel

hebas (perangkat pembelajamn fisika dengan pendekatan saintifik dan model siklus

belajar 5E) terhadap variabel terikat ftecakapan hidup siswa). Hal ini disebabkan

oleh karqna tidak dieunakannya kelompot kontrol Untuk mengurangi kelemahan,

itu, dalam penelitian ini dianalisis secara cermat aspek sensitivitas butir soal yang

diperolch siswa dan tes awal dqn tes akhr,

I



Sensitivitas suatu tes adalah kemampuan tes tersebut untuk mengukur efek

pembelajaran. Dengan perkataan lain, soal yang sensitivitis berarti soal tersebut

dapat memberikan informasi-tahwa hasil pengukuran merupakan akibat dari

pembelajaran yang dilakukan (Ibrahim, 2005).

Analisis ketuntasan atau ketercapaian pembelajaran siswa dinyatakan dalam 
,

pefspntase yaitu Persentase ketuntasan individual (Pinai,ia,-r) dan ketuntasan klasikal

CPxro*"r), Pcnilaiaq aktivitas dilakukan dcngan mengamati kelas setiap kali tatap

muka. Pengamatan dilakukan oleh dua pengamat, pengamatan dilakukan setiap 2

nenit $ekali; Bcrdasar. keu rata-rat4 pcnilBiao dua pan€a$at untuk tiap ketegari yang I

diamati, untuk tiap RPP akan ditentukan persentasenya (P). Penilaian terhadap

keterlekoeqaan p€mbelqiara!! tn.-ettggullakan per.dekat4t! reintiftk dan rno-d.el ciklqs

belajar 5E dilakukan setiap kali tatap muka oleh dua pengamat. Kriteria setiap fase

dalam sintaks yang dimal$ud adalah tsrlaksam dan tidak terlaksana kemudian i

dinyatakan dalam angka dengan skor terendah I dan skor te(inggi 4. Dari skor-skor

tersebxt dihitun€ persentasanyaa Begitupula dengan Respor siswa; akan dianalisis

secara deskriptif kuantitatif dengan persentas€.

Pprangkat parnbelcjcrarr yang dikembauckaa layak dieuukan apabila I

kualitas RPP, BAS, LKS, media model peraga tiga dimensi, dan THB berada dalam

kategori baik Per.erapqn Perangkat p-enbclajann 'dikatakaa cfektif m€.n.ur-rjgne

kegiatan ponbelajaran apabila keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, respon siswa,

dan hasil belajar siswa berkategori baik, 
i

Diagram alir kegiatan yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah

sebagar bedkutr

8



Lulnn:
Data keterlaksanaan RPP,

aktivitas siswq
kecakapan hidup sisw4
dan respon siswa

Penelitian ekqrrimen (Tahun kedaa)r
Penerapan perangkat pembelajaran fi sika

dengan pendekatsn saiutifik & model siklus

belajar 5E

Lttra't tahun heduaz
Lapolaq Buku teks yang

ber-ISBN, Artiket ilmiah di
jumal, dan prosiding semiaar
intenasional

Ks8irt n tkhiJ ,ahan heduq.
Analisis alatn tefiang k€cak p'an hialiipa
pelaporan, pembuatan artiket dan seminar hasil
penelitian

Luann:
Dala awal sisw4 hasil
identifi kasi kurikulum,
Draft perang;kal pombelajaran
dg pendekatan saintifik dan
model siklus belajar 5E

Kdatrn awal (fcfuifl Pertanal:
Observasi di KKM 2 Lombok Barat,
Identifi kasi kurikulum,
Merancrng drat perangkal -pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dan model siklus

belajar5E :

Luurn Perrngkat:
Silabus, RPP, Buku ajar sisw4
Model peraga 3 D, LKS,
THB keoakapan hidup

Validasi Perangkat
Silabus, RPP, Buku ajar Siswa, Media model

peraga tiga dimensi, LKS, THB kecakapan

hidup

Lud.t,.a tshun Wrtama:
LaporarL
produk perangkat (Silabus,
RPP, BAS, media model
peraga 3D, LKS, TI{B), draft
artikel ilmiah, prosiding

seminar interDasional

Kegi8t{n rkhir ,arrun Pertamoi

Analisis data tentang perangkat pembelajaran,

pelaporan,
pembuaran arrikel ilmiah, dan

seminar hasil penelitian tahun pertama

9
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IIASIL DANPEMBAHASAN

';tl'.

dT PE.BANGKAT PDiIBELAJARAN

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan

prototype perangkat pembelajaran fisika der$n pendekatan sainrifrk dan model.

siklus belajar 5E sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan hidup siswa di

sekolah menengalg dalam hal -ini-siswa MA.di KKM 2 Lombok Baral Kurikulum

yang diterapkan di KKM 2 Lombok Barat adalah Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). 
,

Perangkat pembelajaran yang dikembangkafl pada matapelajaran fisika ini

terdiri atas 6 .komponen yaitu silabuq RPP, rnated ajar, .lembar eksporimen, media

tiga dimensi, dan tes evaluasi untuk materi Listrik Dinamis dengan Standar

Kompetensi (SK): 5. Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian :

masalah dan berbagai produk teknologi. Kompetensi Dasar (KD) untuk SK tersebut

adalah sebapi berihrt: KD 5.1: Mernformulasikan besaran-besaran listrik.rangkaian

tertutup sederhana (satu loop). KD 5.2: Mengidentifikaasi penerapan listrik AC dan

De dalam kehidupan sehari-hari; KD 5,3; Menggunakan alat ukur listrik, 
i

Berdasarkan penilaian Validaror, perangkat pembelajaran yang dikembangkan

layak digunakan karena kualitas Silabus, RPP, nrateri ajar, media tiga dimensi,

Lembar Eksperimen Siswa dan THB yang diintegrasikan dengan kecakapan hidup

berada dalam kategori baik, Adapun skor penilaian Validator terhadap perangkat r

pembelajaran berada pada rentang I sampai dengan 4. Validator memberikan skor

$ta-fi^ 3 yang berarti bahwa kualitas perangkat pembelajaran yang.dikembangkan

layak digunakan karena berada dalam kiteria baik dan sedikit revisi.

Yalidator perangkat pembelajran dalam penelitian adralah paV'ar dilun bidans 
i

Pendidikan Fisika, khususnya perangkat pembelajaran, yakni: Dra. Hj. Haerunisyah

Sahidu, M.Pd. dan Dr. Gunawan, S.Pd., M.Pd. Berikut ini disajikan beberapa canalan

dari Validator tentang perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan.

l0



Tabel 3. Cfiatan dai Validator tentang Perangkat Pembelajaran

\o
-:-
I

Komponen Catatan

Silabus r Konsistensi dalain penulisan' Lembar Kerja Siswa

(LKS) ataukah Lembar Eksperimen Siswa (LES)

. Secara umum sudah layak digunakan dalam

penelitian, tampilannya saja yt,;ig perlu disesuaikan

sehingga tidak ada sebagian yang hilang

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

a

Tahapannya sudah bagus, namun untuk menuliskan

jam pertemuan langsung saja saelah tulisan

. 
pertemuan ke 1, 2, 3, dan seterusnya (tidak perlu

diurutkan ke bawah)

Untuk materi ajar, cukup dituliskan materi

pokoknya saj4 sedangkan uraiannya dicantumkan

pada Buku materi Pokok

Pada kegiatan belajar mengajar, untuk tahap El,

tidak perlu dicantumkan jawaban yang diinginkan

karena pertanyaan berfungsi sebagai motivasi dan

'- apersepsi. Pada tahap El, guru menyampaikan

tujuan pembelajaran, bukan menyampaikan

pembelajaran. Untuk El, perlu diperhatikan cara

penulisan dari awal sampai yang terakhir, agar

konsisten.

Perlu spesifikasi pada tujuan pembelajaran antara

kegiatan yang dilakukan dengan hasiUtujuan yang

diharapkan

Perlu pertimbangan paaa atotasi waktu yang tidak

cukup memadai untuk mewadahi seluruh kegiatan

5E setiap pertemuan

J Buku Materi

Pokok

. Untuk pengenalan alat-alat yang akan digunakan

dalam percobaan ditambahkan dalam materi

pembelajaran, agar pada waktu percobaan tidak

l1
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....-l''l

terlalu memtrahayakan dan tampilan trmbar Kerja

Siswa tidak terlalu banyak (dapat membuat siswa

'meniadi bosan)

Pada waktu menyampaikan materi,

menggunakan metode demonstrasi

Masih ditemukan kesalahan kata/kalimat yan€

membingungkan nantinya bagi sebagian peserta

didik karena multitafsir

Perlu diperbaiki beberapa gambar pada bahan ajar

,,sehingga dapat lebih dipahami peserta didilq

sertakan pula keterangan yang dianggap perlu untuk

perolehan konsep.

.,..

guru dapai

4 Media Tiga

Dimensi

o Komponen dan prosedur pada perangkat

pendukung sudah memadai untuk digunakan dalam

penelitian

o Beberapa redaksi dan petunjuk sebaiknya dibuat

lebih operasional

5 Lembar Kerja

Siswa

o -Tampilian kmbar Koja Siswa sebaiknya tidak

terlalu banyak agar tidak membosankan siswa

. Untuk mengenalkan alat-alat percobaan kepada

sisw4 guru dapat menggunakan demonstrasi saat

pembelajaran

. Tujuan dalam Lembar Kerja Siswa harus spesifik,

jangan menggunakan kata memahami atau

mengetahui, 
-- 
tetapi menggunakan kata kerja

operasional

6 Tes

Belajar

Hasil r Tanrbalrkan petunjuk megerjakan soal

r Pada opion pilihan, jangan menggunakan huruf

besar bila kalimat soal tidak diakhiri tanda tanya

atau tanda seru

. Option "semua benar" dan atau "semua salah"

,{*-
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sebaiknya diganti dengan "a dan b benat''atau "a,

b, dan c benar"

. 'Opsi q b, c, d, dan e dituliskan dengan huruf besar

A, B, C, D, dan E.

. PeriimbangLan urutan kata sambung dari soal ke

Berikut ini beberapa dokumentasi media tiga dimensi yang telah

dikembangkan dalam penelitian ini.

( l) Papan EksPerimen Hukum Ohm

(2) Papan Eksperimen Hukum Kirchhoff I

l3
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4.2 BT]KU TEKS

Judul buku teks yang dihasilkan sebagai produk (luaran) penelitian ini adalah:

PENDEKATAN SAINTIFIK'DAN MEDIA TIGA DIMENSI. Buku teks dimaksud

telah memiliki ISBN yakni: 978-979-1025-94-2. Materi yang dibahas dalam buku

tersebut adalah: pendekatan saintifik; media tiga dimensi indeks bias; media tiga

dimensi kamera tubang jarum; media tiga dirnersi muai panjang; media tiga dimensi

hukum ohm; media tiga dimensi btack box iesistor circuit; media tiga dimensi

hukum kirchhoff; media tiga dimensi jembatan wheatstone. Berikut ini sampul dari

buku dimaksud.

i
43 PUBLIKASI

Artikel hasil penelitian pengembangan perurgkat pembelajaran ini akan

dipublikasikan melalui saminar inremasional: Internalional Conferenoe on

Mathematics, Sciences, and education (ICMSE) yang akan dilaksanakan pada

tarrcc"l 4 dan 5 Nopember 2015; Absraot sudah diterima oleh Panitia dengan LoA;

yakni:

l4
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4.4PEMBAHASAN

Rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model siklus belajar 5E

untuk materi po(irk-: beda potensiat, sumber ggl, dan arus listrik membutuhkan

alokasi waktu 2 jam pelajaran (90 meniQ. Adapun tujuan pembelajarannya adalah

setelah melakukan kegiatan demonstrasi, eksperimen, tanya jawab, serta diskusi,

siswa dapat:
:i

1. Menjeiaskan perbedaan gaya gerak listrik (ggl) dan tegangan jepit

2. Mendeskipsikan sumber gaya gerak listrik (ggl)

3. Menjelaskan konseP arus listrik

4. Merangkai rangkaian listrik sederhana

5. Menggambarkur-grafrk hubungan kuat arus lisftik dan beda potensial

Merumuskan kembali hubungan beda potensial dengan arus listrik

pada penghantar ohmik

7. Menerapkan konsep arus untuk menyelesaikan permasalahan tertait

Berikut ini kegiatan yangdilakukan pada setiap tahapan model siklus belajar

5E untuk materi Listrik Dinamis.

2t

Tabet 4. Penerapan model siklus belajar 5E untuk materi listrik dinamis

a. Siswa mernulai pernbelajaran dengan berdoa

b. Siswa mengadidii sebuah rangkaian sederhana'

yaitu berupa baterai, kabel penghubung dan

lampu. Lalu siswa mengamati demonslrasi yang

ditunjuktan oleh guru. Guru bertanya: 1)

-:to"ngupu 
lampu dapat menyala?" Jawaban:

karena ada arus listrik; 2) "mengapa bisa muncul

arus listrik?" jawaban : karena ada baterai; 3)

"mengapa baterai bisa menghasilkan arus listrik?"

jawaban: karena ada beda potensial antara kutub

baterai; 4) Bagaimanakah hubungan beda

potensial dan arus tistrik?

EngagePendahuluan

(10 menit)



c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini

Kegiatan inti 
I 

Exf lore

(70 menit) |

d. Siswa mengamati -demonsmsi I (ada di bahan

- ajar) tentang sumber gaya gerak listrik (ggl).

Setelah'ifu siswa melakukan tanya jawab terkait

demonstrasi tersebut untuk memahami tentang

konsetr';sumbel ggl. Dengan dibimbing oleh guru
l

melalui' pertanyaan-pertanyaan, siswa juga

memahami tentang konsep gaya gerak listrik
- 

@"a" pot"*iuD

e. Selanjufirya siswa diarahkan untuk memahami

konsep arus listrik dengan teknik tanya jawab.

Siswa diberi petmasalahan: bagaimanakah

hubungan kuat arus listrik dan beda potensial?

_f. Siswa dibagi menjadi 8 kelompolg masing-masing

kelompok terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa.

Siswa melakukan eksperimen tentang hubungan

beda potensial dan arus listrik pada rangkaian

-.. tertutup satu loop (ada pada bahan ajar) dengan

bantuan Lembar Kerja Siswa 1. Selama siswa

- melakukan eksperimen, guru mengarahkan

sekaligus melakukan penilaian kinerja

Explain g. Siswa berrdiskusi dengan kelompoknya mengenai

hasil eksperimen yang diperoleh, yaitu hubungan

--beda potensial dan kuat arus listrik yang mereka

peroleh

h. Salah satu- perwakilan kelompok siswa

mempresentasikan tentang hasil eksperimen yang
- 

mereka peroleh. Keiompok lain memberi

tanggapan dan komentar. Selama diskusi kelas,

guru memberikan koreksi terhadap konsep yang

diperoleh siswa

I
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Elaborate i. Siswa diberikan penguatan tentang konsep beda

potensial, sumber gaya gerak listrik (ggl), serta

-*arus listrik

Penutup (10

menit)

Evaluate

pembelajaran -hari ini. Kesimpulan yang

diharapkan adalah: pada penghantar ohmik,
- -perbandingan 

beda potettsial dengan kuat arus

listrik adalah konstan. Pemyataan ini merupakan

penurunan dari Hukum Ohm

k. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari guru

untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami

pembelajaran hari ini

l. Siswa diberi tugas rumah untuk membuat artikel

---lentang sumber- ggl yang sering mereka temui

dalam kehidupan sehari-hari

Penelitian Lawson (2001) ,"n"rnuk* bahwa model siklus belajar telahl

terbukti efektif dalam membantu siswa membentuk konsep dan sistem konseptual

serta mengembangkan polr-penalaran yang lebih efektii terutama karena

nlemungkinkan siswa untuk menggunakan penalaran (ika / kemudian / karena itu)

unmk menguji ide-ide mereka sendiri yang berpartisipasi dalam proses konstruksi 
i

pengetahuan. Hikmawati (2015) menyimpulkan bahwa penerapan model siklus

belajar 5-E @ngage, Explore; Explain, Elaborate, Evaluate) dalam pembelajaran

fisika merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan guru untuk mencapai tujuan

yang diharapkan. Berdasarkar'fiasil penelitian dari para pakar dan Pemerhati 
1

pendidikan, model pembelajaran ini dapat mengembangkan kecakapan hidup siswa

disamping itu, model siklus hlajar juga dapat diterapkan pada setiap jenjang

pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi'

Z)
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KESIMPT]LAN

,i.r , Model pengembanganperangkat yang digunakan dalam penelitian ini'ardalah

morjel Four D (Define, Design, Develop, Disseminate). Tahap Define. Design; dan

Develop telah dilakukan sejak Pebruari hingga' September 2015 (Penelitian Tahun.

Pg$arna). Berdasarkan penilaian validator, perangkat pembelajarani,iyang

dikembangkan layak digunakarrkarena kualitas Silabus, RPP, materi ajar, media tiga

dimensi, Lembar Eksperimen Siswa dan THB yang diintegrasikan dengan kecakapan

hidup berada dalam kategori baik Skor penitaian Validator terhadap ..-S"t ]
pembelajaran berada pada rentang I sampai dengan 4. Validaor memberikan skor

rata-rata 3 yang berarti bahwatualitas perangka pembelajaran yang dikembangkan

layak digunakan karena berada dalam kiteria baik dan sedikit revisi. Tahap

Disseminate bertujuan untuk implementasi perangkat pembelajaran di kelas yang 
i

akan dilakukan pada tahun kedua. Rancangan penelitian untuk uji efektivitasl

perangkat akan menggunakrr- One Grouy Pretest+osttest Design- Penetapart

perangkat pembelajaran dikatakan efektif menunjang kegiatan pembelajaran apabila

keterlaksanaan RPP, aktivitas -sisw4 respon sisw4 dan hasil belajar siswa ;

berkategori baik.
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