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Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika dengan Pendekatan Saintifik
dan Model Siklus Belajar 5E sebagai upaya Meningkatkan Kecakapan

Hidup Siswa MA di KKM 2 Lombok Barat

Hikmawati, Joni Rokhmat, Sutrio

RINGKASA}I
Tujuan penelitian pada tahun kedua ini adalah untuk melakukan uji efektivitas

perangkat pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan model siklus belajar
5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate) sebagai upaya meningkatkan
kecakapan hidup siswa Madrasah Aliyah di KKM 2 Lombok Barat. Pada tahun
pertama telah dihasilkan Teknologi Tepat Guna berupa perangkat pembelajaran

untuk materi pokok Listrik Dinamis yang telah divalidasi dan siap digunakan di kelas
X semester II. Perangkat pemklajaran tersebut terdiri atas: Silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Materi Ajar, Lembar Eksperimen Siswa, Media
Tiga Dimensi, dan Tes Kecakapan Hidup (bidang Akademik). Hasil pengembangan

perangkat pada tahun pertama tersebut telah diseminarkan pada pertemuan

intemasional yakni ICMSE (Intemational Conference on Mathematics, Science and

Education) yang diselenggarakan oleh Universitas Matamm tanggal 4 dan 5

Nopember 2015. Model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan

dalam penelitian ini adalah model 4D @efine, Design, Develop, Disseminate). Tiga
tahap sudah dilakukan pada ',ahun pertam4 sedangkan tahap terakhir (Disseminate)

sudah dilakukan pada tahun kedua ini yaitu untuk uji efektivitas perangkat
pembelajaran yang telah dikembangkan. Rancangan untuk uji efeltivitas perangkat
pembelajaran rnenggunakan One Group Pretest-Postest Design karena hanya
menggunakan satu kelompok saja tanpa adanya kelompok pembanding. Hasil
penelitian tahun kedua telah diseminarkan pada ICSSE 2016 tanggal 12 Nopember
2016 di Unesa (Surabaya) dengan prosiding ISSN: 9772541575002, dan publikasi
dalam jumal "lndonesian Joumal of Science Education". Luaran tambahan berupa

buku teks berjudul Model Siklus Belajar 5E, ISBN: 978-602-6800-29-9 dan HKI
berupa Desain Industri dengan judul: "Media Tiga Dimensi Listrik Dinamis". Hasil
pingamatan pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru memperoleh
nilai rata-rata 3,38 berada pada kategori sangat baik, aktivitas belajar siswa
memperoleh nilai rata-rata 3,03 berada pada kategori sangat bailq dan hasil belajar
siswa memperoleh nilai rata-rata 76 &ra& pada kategori bagus. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penerapan perangkat pembelajaran yang telah
dikembangkan efektif menunjang kegiatan pada pembelajaran fisika di SMA,/MA.
' Key words: perangkat pemb€lajran, pendekatan saintifik, model siklus belajar,

kecakapan hidup.
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga
laporan kemajuan ini dapat diselesaikan tepat waktu. penelitian berjudul
"Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika dengan pendekatan Saintifik dan
Model Siklus Belajar 5E sebagai upaya Meningkatkan Kecakapan Hidup Siswa MA
di KKM 2 Lombok Barat" ini dilahrkan selama dua tahun yaitu tahun 2015 dan
2016.

Pada tahun pertama telah dihasilkan perangkat pembelajaran yang layak
digunakan dalam proses pembelajaran fisika di sMA,lMA, terdiri atas: silabus" Rpp,
BMP, LKS, media 3D, dan tes kecakapan hidup siswa. pada tahun kedua dilakukan
uji efektivitas perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model siklus
belajar 5E dengan menganalisis keterlaksanaan Rpp oleh guru, sikap sosial siswa, .

dan kecakapan akademik siswa-
Pada kesempatan ini rim peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Relcor Universitas Mataram, Ketua
Lembaga Penelitian universitas Mataram, Dekan FKIp Universitas Mataram, Kepala
Badan Lingkungan Hidup dan penelitian @LHp) provinsi NTB, Kepala Madrasah
Aliyah Dakwah Islamiyah Puteri Nurul Hakim Kediri, Guru Mata pelajaran Fisika ,-

. Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah puteri Nurul Hakim Kediri, validator perangkat
Pembelajaran, sorra semua pihak yang berpartisipasi baik langs*ng maupun tidak
langsung dalam penelitian ini.

Mataram, Nopember 2016
Tim peneliti, '1

!l

Hikmawati, M.Pd.
Dr. Joni Rokhma! M.Si.
Drs. Sutrio, M.Si.
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BAB I.Pf,IIDAHULUAN

I.I.LATAR Bf,,LAKAAIG

Kecakapan hidup (life .r*l//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

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

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

Tabel l.l Persentase Penguasaan Materi Soal Fisika pada Ujian Nasional
MA TP 2009/2010 Soal Paket A

No soal Nas
10,35 81,02

2,84 55,42

45,73 68,36

32,82 43,29

80,3r 81,08

24,83 34,73

4

ll

Menghitung nilai dr grk sistem benda pd gbr2
yg dihubkan dg tali di bidang datar yg licin
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang
terkait dengan gerak rotasi
Menentukan besaran-besaran yg' terkait dg 11,95
hukum kekekalan energi mekanik ..:
Membandingkan gaya Coulomb dr I muatan I 2,39
ygjaraknya diubah-ubah dg muaun lainnla
Menghitung perubahan energi elektron yg 53,98
mengalami eksitasi dr data seperlunya
Mengidentifikasi manfaat radioisotop dlm 1 1,06

55 7s

0,00

25

36

dari i zat radioaktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KKM 2 Lombok Barar yang

sekaligus Kepala Sekolah MA Dakwah Islamiyah putri Nurul Hakim Kediri
penyatakan bahwa implementasi pendekatan saintifik sebagaimana yang diharapkan

Kurikulum 2013 belum sepenuhrya dapat dilaksanakan oleh guru-guru di semua

mata pelajaran sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan

dan daya saing bangsa. Keterangan Ketua- KKM tersebut diperkuat oleh hasil analisis

Tim Program IbM, Jufri, dkk. (2013) terhadap kemampuan guru bidang IpA
(Biologi, Fisika, dan Kimia) dalam merancang perangkat pembelajaran inovatif
berbasis /esson study sebeium diberikan pelatihan masih perlu ditingkatkan.

Kemampuan guru dalam merancang perangkat pembelajaran berhubungan dengan

tingkat kemelekan sains (science literaq) dan inkuiri (inquiry literacy) dari guru

yang bersangkutan. Jufri & Hikmaw ati (2012) menemuk4n bahwa tingkat kemelekan

sains (46%o) dan inkuiri (59%) guru pelajaran IpA di Lombok masih tergolong

rendah.

r



Tantangan guru dalam mengajar fisika adalah bagaimana menciptakan

pengalaman yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan bagaimana

memfasilitasi siswa agar dapat memiliki kecakapan seperti: mengamati, mengukur,

mengklasifikasi, mengkomunikasikan, menyimpulkan, menggunakan bilangan,

menggunakan hubungan ruang/waktu, bertanya, mengontrol dan memanipulasi

variabel, membuat hipotesis, membuat definisi operasional variabel, membuat

model, merancang eksperimen, dan menginterpretasi data (Akinbobola & Afolabi,

2010). Menurut Oladejo, et.al. (201l), salah satu faktor yang mempengaruhi

rendahnya prestasi akademik atau secara umum kecakapan hidup pada matapelajaran

fisika adalah pemilihan strategi pembelajaran yang digunakan cleh guru.

Hal tersebut di atas tentunya merupakan masalah pendidikan yang perlu

diatasi oleh pihak terkait termasuk Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian tentang

pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan

model siklus belajar 5E (Engagement, Exploration, Ex_ptanation, Elaborarion,

Evaluation) merupakan salah satu hal yang dapat iilakukan dalam upaya

meningkatkan kecakapan hidup siswa di Madrasah Aliyah 1MA) swasta Kabupaten

Lombok Barat.

Rendahnya mutu pendidikan di Rayon 03 Kabupaten Lombok Barat,

khususnya mata pelajaran fisika, menuntut perhatian semua pihak termasuk

Perguruan Tinggi (FKIP Universitas Mataram) sebagai lembaga pendidikan yang

mempunyai andil dalam meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Rendahnya

kecakapan hidup siswa merupakan salah satu indikator rendahnya kualitas sumber

daya manusia termasuk guru dan siswa. Corebima (2005) dan Jufri (2007)

mengungkapkan bahwa pengembangan kecakapan hidup di Indonesia, khususnya di

NTB belum mendapat perhatian yang cukup.

Zakaria dan Ihsan (2007) mengungkapkan bahwa penelitian mengenai

strategi peningkatan kecakapan hidup siswa perlu dilakukan sebagai upaya untuk

membekali siswa dalam menghadapi tantangan gl,obal dan kebutuhan lingkungan

kerja. Kecakapan hidup (kecakapan akademik dan sosial) perlu difasilitasi melalui

r.2.{JRGENSI (KEUTAMAATg PEITELITIAN
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proses pembelajaran sehingga kecakapan yang diharapkan dapat berkembang dengan

optimal.

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagaimana yang diharapkan
Kurikulum 2013 akan dapat meningkatkan kecakapan hidup siswa, namun
sebagaimana yang d|elaskan oleh Ketua KKM 2 Lombok Barat, penerapan

pendekatan saintifik dimaksud belum sepenuhnya terlaksana untuk semua mata
pelajaran di MA, termasuk mata pelajaran fisika. Kegiatan penelitian tentang
pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model
siklus belajar 5E ini diharapkan dapat meningkatkan kecakapan hidup siswa MA di
KKM 2 Lombok Bara! khususnya siswa di Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah
Putri Nurul Hakim Kediri.

BAB 2. TIN.IAUAN PUSTAKA

2. I.PEN DEKATAAi SAI NTIFK

Kurikulum 2013 menekankan pada dimerisi pedagogik moriern dalam
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan irmiah. pendekatan rrmiah (scientific
appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati,
menanya, menalar, mencobq membentuk jejaring untuk sEmua mata pelajaran.

Proses penrbelajaran dengan pendekatan ini menyentuh tiga', ranah, yaitu: sikap,
pengetahuan, dan keterampilan sehingga hasil belajamya melahirkan peserta didik

, yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan,
dan pengetahuan yang terintegrasi. Ranah sikap menggamit transtbrmasi substansi
atau materi ajar agar peserta didik 'tahu mengapa." Ranah keterampilan menggamit
transformasi substansi atau materi aiar agar peserta didik ,.tahu bagaimana,,. Ranah
pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik
"tahu apa-" Hasil akhimya adalah peningkatan dan keseimba ngan anlara kemampuan
untuk menjadi manusia yang baik (sofi skills) dan manusia yang memiliki kecakapan

dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skilts) dari peserta didik yang
meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kemendikbud,
20 r 3).

Ibnu (2014) berpendapat bahwa target kurikulum untuk mengejar
ketercukupan materi menghadapi UNAS/UM dan kebijakan_kebijakan otorita

f,



pendidikan yang kurang tepat memberi andil yang besar bagi berkembangnya
kondisi yang kurang mendukung pengembangan keterampilan proses (scienrific
approach) dalam diri siswa. persepsi masyarakat ,uas tentang kesuksesan pendidikan
.juga sudah terlanjur salah. Orang tua siswa lebih cenderung menghargai dan
berbangga diri apabila putra putrinya menduduki ranking terhormat di kelas, sekolah
bahkan wilayahnya daripada terhadap keterampilan putra_putrinya untuk
mempra"Llikkan sc ientific approach dan 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 scientifc
process ski,s dan kemandirian daram belajar,. Hal ini dapat diwujudkan melalui
pengembangan pembelajaran fisika berbasis aktivitas siswa. Jones & kaje (2002)
juga mempunyai pandangan bahwa pembelajaran di sekolah haruslah berpusat pada
aktivitas siswq dan strategi ini disebut sebagai strategi konstruktivis.

Bonwell & Eison dalam hince (2004) mengungkapkan bahwa belajar aktif
dapat menjadi metode pembelajaftm yang nielibatkan siswa untuk melakukan
kegiatan berajar bermakna dan berpikir tentang apa yang.mereka lakukan dalam
proses pembelajaran. Khera & Khosla (2012) mengatakan bahwa pada abad ke_21
ini, pengembangan kecakapan hidup sangatlah pcnting dilakukan untuk kemajuan
sebualr bangsa dalam bidang pendidikan. i

2.2.MODEL SIKI,US BELAJAR 5E

Menurut Bass, et.al., (2009), siklus belajar (teartting cycle) pertama kali
dikembangkan oleh Robert Karplus pada rahun 1960 dalam program the Science
Curriculum ltnprovement Study (SC6). Siklus belajar terdiri dari tiga fase yaitu:
discovery, concept invention, dan concept application. pada tahun 19g9, model
siklus belajar dikembangkan menjadi model 5E oleh the Biological sciences
Curriculum Study. Fase model siklus belajar 5E yang diadaptasi dari Bass, et.al.,
(2009) adalah sebagai herikut.

I
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Tabel 2.2 Fase pembelajaran dalam model siklus belajar 5E

Fase Aktivitas siswa
Mengajukan pertanyaan tentang benda, mahkluk hidup, atau
peristiwa dikehidupan sehari-hari.
Merencanakan dan melakukan penelitian sederhana untuk
mengumpulkan data yang relevan.
Menggunakan data dan pengetahuan ilmiah untuk menjelaskan
pemahamannya.
Mengembangkan strategi, konsep, prinsip, dan pemahamannya
menuju masalah dan pertanyaan yang baru.
Mendemonstrasikan pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilannya menggunakan strategi inkuiri melalui penilaian
formatif formal maupun informal.

Menurut Bybee, et.al. (2006), model siklus beiajar 5E tidak hanya digunakan

dalam pembelajaran sains (sebagai misal. fisika) tetapi dapat pula diterapkan atau

diimplementasikan pada pembelajaran tekaologi maupun matematika. Lima tahapan

yang terdapat dalam model siklus belajar 5E ini dirancang untuk memfasililasi

perubahan konseptual siswa.

Penelitian Lawson (2001) -"nyirprikan bahwa rnodel siklus belajar telah

terbukti efektif dalam membantu siswa membentuk konsep dan sistem konseptual

serta mengembangkan pola penalaran yang .lgbih efektifl terutama karena

memungkinkan siswa untuk menggunakan penalararl fika / kemudian / karena itu)

untuk menguji ide-ide mereka sendiri yang berpartisipasi dalam proses konstruksi

pengetahuan. Bybee, et.al. (2006) menemukan bahwa penerapan siklus belajar

(learning cycle) berpengaruh positifterhadap penguasaan materi pelajaran, penalaran

ilmiah. dan sikap siswa terhadap sains.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wilson, Taylor, Kowalski &
Carlson (2010) dapat dibuktikan bahwa siswa pada kelas eksperimen yang diajar

menggunakan model siklus belajar 5-E (pembelajaran berbasis inkuiri) memiliki

prestasi belajar yangjauh lebih tinggi dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol

dengan model pembelajaran konvensional. Penelitian tersebut mengambil subyek

siswa yang berusia antara 14-16 tahun. Peningkatan hasil belajar siswa yang

dimaksud meliputi aspek pengetahqan, penalaran, dan argumentasi. Hasil penelitian

Usmiatiningsih (2013) menunjukkan bahwa pembelajaran fisika pada materi pokok

Cahaya dengan model 5E m.lmpu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan

Engage

Explore

Explain

Elaborate

Evaluate

r



sikap siswa terhadap sains- Siswa dapat merumuskan masalah, mengamati,
menganalisis, menyajikan hasil, dan mengkomunikasikan hasil karya melalui diskusi
di keias.

2.3.KECAKAPAN HIDUP

Kecakapan hidup (lfe s&7/) merupakan kecakapan yang harus dimiliki siswa
(peserta didik) untuk berani rnenghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar
tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta
menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Kecakapan hidup terdiri dari
kecakapan hidup yang bersifat umum..(Ge neral life skills)dan kecakapan hiCup yang
bersifat khusus (specific rife skills).,Kecakapan hidup yang bersfat umurn terdiri dari
kecakapan personal dan sosial, sedangkan kecakapan hidup yang bersifat spesifik
terdiri dari kecakapan akademik dan vokasional. Menurut Anwar (2006), kecakapan
hidup (life s'tl/s) merupakan sarah saru kata kunci darrm pengembangan pendidikan
baik dalam nuansa pendidikan akaderirik (academic skills)maupun penCidikan yang
bersilat kejuruan (vocational ski!lsl.

Program pendidikan berorientasi kecakapan hidup melalui pendekatan
berbasis luas atau ,ang dikenal dengan iJr-ilah Broad Base Educattion sangat
memungkinkan untuk dilaksanakan pada setiap?.1ienis dan jenjang pendidikan. Selain
tidak mengubah sistem kurikulurn yang ada, program ini tidak menambah beban
mata pelajaran baru, melainkan hanya mengubah orientasi program pembelajaran
(Tim BBE Depdiknas, 2t) l2). Mugambi & Muthui (2013) berpendapar bahwa faktor_
faktor yang berpengaruh daram pelaksanaan kurikurum kecakapan hidup diantaranya
adalah: pemilihan pendekatan mengajar, kurangnya konseptualisasi kecakapan hidup,
terbatasnya sumber daya manusi4 pengawasan yang masih kurang, kurangnya
persiapan guru dalam mengajar, pilihan strategi pembelajaran yang masih kurang,
penggunaan sumber daya pembelajaran yang masih terbatas, metode oenilaian yang
masih kurang bagus, dan sikap negatifsiswa terhadap kecakapan hidup.

Dalam penelitian ini pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan
pendekatan saintifik dan model siklus belajar 5E ditujukan untuk meningkatkan
kecakapan hidup siswa MA di KKM 2 Lombok Barat khususnya kecakapan

f



akademik (keterampilan berpikir dan hasil belajar kognitif) dan kecakapan sosial

(kemampuan beke{asama dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan).

BAB 3. TUJUAN DAI\I MANFAAT

Tuj uan umum penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi langsung

terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas proses dan hasil
pembelajaran fisika MA di KKM 2 Lombok Barat. Tujuan khusus penelitian pada

tahun pertama telah berhasil mengembangkan perangkat pembelajaran fisika dengan

pendekatan saintifik dan moddl siklus belajar 5E yang terdiri dari: silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Ajar Siswa (BAS), Lembrr Keqja Siswa

(LKS), media model peraga tiga dimensi, dan Tes Hasil Belajar (THB) yang

diintegrasikan dengan kecakapan hidup.

Tujuan khusus penelitian pada tahun kedua ini adalah sebagai berikr.rt:

l. Menguji efektivitas penerapan perangkat pembelajaran fisika dengan

pendekatan saintifik dan'model siklus belajar 5E di MA yang terdapat dalam

2. Mengumpulkan data dan membuat analisis kecakapan hidup siswa (akademik

dan sosial) MA sebagai bahan. untuk membuar artikel ilmiah yang layak

dipublikasikan ke jurnal ilmiah naJional terakreditasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian pada tahun keciua ini adalah

sebagai berikut:

1. Tersedianya perangkat pembelajaran fisika untuk MA dengan pendekatan

saintifik dan rnodei siklus belajar 5E yang terdiri dari silabus, Rpp, BAS,

media model peraga tiga dimensi, LKS, dan TFIB yang diintegrasikan dengan

kecakapan hidup.

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

Barat yang berdampak pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil
pembelajaran fisika sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dan daya saing bangsa.

3. Memberikan pelgalaman dan pengetahuan bagi guru model dalam

melaksanakan pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan model

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

terdapat di KKM 2 Lombok Barat.

4. Adanya artikel ilmiah yang dipublikasikan ke jurnal ilmiah nasional

terakreditasi (rencananya artikel akan dikirim ke .,Jumal pendidikan IpA
Indonesia /Indonesian Joumal of Science Education),, sehingga menambah

referensi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

BAB 4. METODE PENELITIAN

Model pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini
menggunakan model four-D (Define, Design, Develop, Disse;:,,inate) seperti yang

disarankan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel dalam Trianto (200g) dan

Ibrahim (2003). Model ini diadaptasi menjadi Model 4-p (pendefinisian,

Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran). Tahap Define bertujuan untuk

menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran

yang didasarkaan pada arialisis kebutuhan, analisis sisw4 analisis tugas, analisis

konsep, perumusan tujuan pembelajaran. Tahap Design bertujuan untuk merancang

prototype perangkat pembelajaran dengan rnelakukan penyusunan Rpp, pemilihan

format BAS dan LKS, media .lnodel peraga riga dimensi, dan THB yang

diintegrasikan dengan kecakapur-, hidup. Tahap Devetop bertujuan untuk

menghasilkan perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan dari

validatoi. Tahap Disseminate bertujuan untuk implementasi perangkat pembelajaran

di kelas.

Tahap Define, Design, d.an Development telah dilaksanakan pada tahun

pertama, sedangkan tahap Dessiminare akan dilakukan pada tahun kedua. Rancangan

peneliiian untuk uji efektivitas perangkat pada tahun kedua menggunakan One

Group Pretest-Poslte.st Design karena hanya menggunakan satu kelompok saja ianpa

adanya kelompok pembanding (Arikunto, 2006). Langkah pertama melakukan

pengukuran sebagai uji awal, selanjutnya dikenakan perlakuan dalam jangka waktu

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

akan dilakukan di MA Kelas X Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdapat di
KKM 2 Lombok Barat, yakni di Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah putri Nurul
Hakim Kediri. .Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian

I



sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun harus diakui bahwa rancangan
penelitian seperti ini masih memiliki keremarran terutama daram har merakukan
pengujian pengaruh variabel bebas (perangkat pembelajaran fisika dengan
pendekatan saintifik dan model siklus belajar 5E) terhadap variabel terikat
(kecakapan hidup siswa). Hal ini disebabkan oleh karena tidak digunakannya
kelompok kontrol' untuk mengurangi kelemahan itu, daram penelitian ini dianarisis
secara cermat aspek sensitivitas butir soar yang diperoreh siswa dari tes awar dan tes
akhir.

Sensitivitas 'suatu tes adalah kemampuan tes tersebut untuk mengukur efek
pembelajaran. Dengan perkataan lain, soal yang sensiti..itis berarti soal tersebut
dapat memberikan ,informasi bahwa hasil pengukuran merupakan akibat dari
pembelajaran yang dilakukan (Ibrahim, 2005).

Analisis ketuntasan atau ketercapaian pembelajaran siswa dinyatakan dalam
persentase yaitu perse_ntase ketuntasan individua! (pinaiu,a*r) dan ketuntasan klasikal
(Prr*rur)' Penilaian dktivitu. dirakukan dengan mengamati kelas setiap kali tatap
muka. Pengamatan dilakukan oleh dua pengamat, pengamatan diiakukan setiap 2
menit sekali. Berdasarkan rata_rata penilaian dua pengamat untuk tiap kategori yang
diamati, untuk tiap Rpp ak4n ditentukan persentasenya (p). penilaian terhadap
keterlaksanaan pemberajaran irenggunakan pendekatan saintifik dan moder sikrus
belajar 5E dilakukan setiap kali tatap muka oreh dua pengamat. Kriteria setiap fase
dalam sintaks yang dimaksud adalah terlaksana dan tidak terlaksana, kemudian
dinyatakan dalam angka dengan skor terendah I dan skor tertinggi 4. Dari skor-skor
tersebut dihitung persentasenya. Begitupula dengan Respon siswa, akan dianaiisis
secara deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Perangkat pembelajaran ya_ng dikembangk an layak digunakan apabila
kualitas Rpp, BAS, LKS, media model peraga tiga dimensi, dan THB berada dalam
kategori baik. Penerapan perangkat pembelajaran dikatakan efektif menunjang
kegiatan pembelajaran apabiia keterlaksanaan Rpp, aktivitas siswa, respon siswa.
dan hasil belajar siswa berkategori baik.

Diagram arir kegiatan yang akan dilaksanakan pada peneritian ini adarah
sebagai berikut.

r
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Kegiatan awal (Tahun penamol:
Observasi di KKM 2 Lombok Baral
Identifi kasi kurikulum,
Merancang draft perangkat pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dan model siklus
belajar 5E

Luaran:
Data awal siswa, hasil
identifikasi kurikulum, Draft
perangkat pem belajaran dg
pendekatan saintifik dan modei
siklus belajar 5E

Validasi Perangkat:
Silabus, RPP. Buku ajar Siswa, Media model
peraga tiga dimensi, LKS, THB kecakapan
hidup

Luaran Pera[gkat:
Silabus, RPP, Buku ajar siswa,
Model peraga 3 D, LKS,
THB kecakapan hidup

Kegiattn akhir tahLn pertqn al

Aralisis dala lentang perangkat pemhelajaran.
pelapora n,
pembuatan draft artikel ilmiah. dan
seminar hasil penelitien lahun pcnama

Lnarall tahun pertama:
Lapomn,
produk perangkat (Silabus,
RPP. BAS, media model
peraga 3D, LKS, THB),
draft artikel ilmiah, dan
prosiding seminar intemasional

Luaran:
Data keterlaksanaan Rpp.
aktivitas siswa,
kecakapan hidup sis\{4
dan respon siswa

Petrelitian eksperimet (Tahin leduo):
Penerapan perangkat pembei4jaran fi sika
dengan pendekatan saintifik &i-model siklus
belajar 5E di IUA DI putri Kedi.i

Kegiatair akhir /al, un kedua:
Analisis dall lentang kecakapan hidup-
petaporan. pembuatan fiikel dan posrer. serta
semtnar hasjl penelitian

Ltaarat tohan hedua:
Laporan, Buku Teks ber-ISBN,
Artikel ilmiah di jumal, poster,
prosr'ding seminar
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BAB 5. IIASIL DAN LUARAN YAAIG DICAP{
Pada penelitian tahun pertama telah dihasilkan perangtat pembelajaran yang

layak digunakan pada pernberajaran fisika di 
'MA/MA. 

pada tahun kedua ini sudah
dilakukan uji efektivitas penerapan perangkat pembelajaran dengan model siklus
belajar 5E dan pendekatan saintifik. perangkat pembelajaran dikatakan efbktif
apabila keterlaksanaan Rpp oleh guru, sikap sosial siswa, dan kecakapan akademik
siswa minimal berada pada kategori baik.

Berikut ini disajikan tabel keterlaksanaan Rpp oleh guru yang dilaksanakan
selama 6 kali pertemuan.

Tabel 5.1. Keterlaksanaan Rpp Oleh Gu;r.r

r
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Berdasarkan tabel 5.1 di atas, dapat dibuat tabel rekapitutasi keterlaksanaan

RPP oleh guru sebagai berikut.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Keterlaksanaan Rpp Oleh CurLr

Keterangan:

Pe:-temuan Skor Kriteria

3,58 Sangat Daik

Ke.2 3,50 Sangat Baik

Ke.3 .. 3,42 Sangat Baik

Ke-4 3,42 Sangat Baik

Ke5 3,17 Sa-ngat Baik

Ko.6 3,17 Sangat Baik

Rerata 3,38 Sangat Baik

3,01-4,00 Sangat Baik

2,01-3,00 Baik

l,0l-2,00 Cukup Baik

r
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Hasil pengamatan terhadap sikap sosial siswa selama proses pembelajaran
menggunakan moder sikrus belajar 5E dan pendekatan saintifik adalah sebagai
berikut.

Dengan pedoman penskoran:

- 4:membudaya (selalu melakukan)

3=mulai berkembang (sering melakukan)

. 2:mulai terlihat (kadang-kadang melakukan)

l:belum terlihat (tidak melakukan)

flasil pengamatan terhadap keterampilan psikomotor siswa selama proses
pembelajaran menggunakan moder siklus berajar 5E dan pendekatan saintifik adarah
sebagai berikut.

. Tabel 5.4 Data Ketenmpilan psikomotor SiswaTabel 5.4 Data Keterampilan psikomotor Siswa

Nomor
Siswa

Materi Pksperimen

I 2.50 2.75 3.00 3.00 2.81
2"ra ' ,). <r 2.50 3.00

3 2.54 2.50 2.00 7)\ 2.31,4 )75 2-06
5 2.50 2.00 2.75 2.75 2.50
6 2,00 2.50 4
7 1.50 1.00 1.25 1.75 1.38. , ul , rs I

I 2,25 a .)< 
I

r.7s I

2,50 2,75 2,44
1J5 l-75 1.63

1l 2.50 2.00 2.75 3.00 2.56

Tabel 5.3 Data Sikap Sosial Siswa

r
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3

4 3,38

KRITERIA SANGATBAIK

rv Rerata

2
2;63

t.v5 2.OA

1.75

2.50 2.50.



. .' 1oo
13 1.00 1.75 2.00 2.50 1.81

2.00 t r(
15 t.00 1.25 1.75 2.00 1.50

2:.TS 2.31
t7 1.00 1.25 1.50 1.75 1.38

l.: . lt't
19 2.s0 3.00 2.75 3.00 2.81

2t 1.00 1.25 1.75 2.00 1.50
2.4 2:.

23 2.25 2.75 2.75 3.00 2.69
2,$ 2.:
25 2.25 2.00 2.50 2.s0 2.31

)1 2.00 , ){ 11< 2.75 2.31
l.8l 1.93 t.20 2-SO 2.13

Kriteria baik baik sangat baik sangat baik sangat baik

, Pedoman penskoran yang digunakan adalah sebagai berikut.

Aspek yang dinilai pada keterampilan psikomotor siswa adalah:

1) Kemampuan merangkai alat

2) Kemampuan membaca alat ukur

3) Kemampuan menoatat data pengamatan

4) Kemampuan mempresentasikan hasil percobaan

DESKRIPTOR:

Kemaupuan Merangkai AIat

3 - rangkaian tepat sama dan benar seperti pada LKS
2 : rangkaian kurang tepat seperti pada LKS

I = rangkaian tidak tepat seperti pada LKS

I

t4

2.50

,t )< 125 1.94

2.00 2.00

1.00 1.31

20 2.00 1,7s 2.na 2.50 2.06

22 2-OO 2.31

1.75 2.25 .94

2.00 t.?s 2.50

Rerata.
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Kemampuan Membaca alat ukur
a. Tidak melakukan kesalahan paralaks

b. Menggunakan alat dari range terbesar

3 =jika melakukan a dan b

2 =jika hanya salah satu yang dikerjakan

I : tidak melakukan keduanya

Kemampuan mencatat data petrgaDatan

3 : data tepat seperti ya-ng diharapkan dan konsisten beserta nilai ketidakpastianya
2 = data tepat seperti yang diharapkan tapi tidak beserta nilai ketidakpastianya
I = data tidak tepat seperti yang diharapkarr dan tidak menyertakan nilai

ketidakpastiannya

Kemampun mempresentasikan hasil percobaan
a. mempresentasikan sesuai dengan data yang diperoleh
b. mempresentaiskan dengan cara yang santun

c. memberikan kesempatan kelompok lain untuk menyampaikan pendapatnya

3 = jika ketiga+iganya dilakukan

2 =jike terdapat salah satu yang tidak dikerjakan
I =jika hanya salah satu yang dikerjakan

Adapun hasil belajar ranah kognitif sebagai indikator kecakapan akademik
siswa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Hasil Belajar Siswa

r



Daxi tabel 5.5 di atas diperoreh date bahwa nirai rata-rata has, belajar siswa
pada ranah kognitifadalah sebesar 76 dengan ketuntasan klasikal sebanyak g1%.

Beberapa luaran penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.

l. Prosiding seminar intemasional, ISSN: 977254L575002, yang
dilaksanakan di Surabaya, tanggal 12 Nopember 2016, yaitu: Intemational
Conference of Social Studies Education. Tema: ..Sooial Studies and
Enterprenuership in Digital Era ,.

2. Artikel yang akan dipublikasi dalam junial nasional terakreditasi yakni:
',Jumal pendidikan IpA Indonesia (Indonesian Joumal of Science

Education)". Judul artikel: TIIE IMPLEMENTATION OF LEARNING
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DEVICE WITH SCIENTIF'IC APPROACH TO IMPROVE STTJDENTS'

LIFE SKILLS. Status artikel sudah revisi tahap I.
3. HKI berupa Desain produk industry, dengan judul: Media Tiga Dimensl

Listrik Dinamis. Pendaftaran dilakukan melalui: Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI, Kanror Wilayah NTB, Jalan Majapahit No. 44
Mataram. Surat permohonan pendaftaran Desain Industri Nomor:
W2l.HI.0l.0l-736. permohonan ditujukan ke:

Direktur Hal Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang

Direltorat Jendeml Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan HAM RI

DiJakarta.

4. Buku teks dengan nomor ISBN: 9g7-602-6g00-29_9, berjudul: .,Model

Siklus Belajar 5E,,. Buku ini terdiri atas tiga bab yaitu pendahuluan,
perencanazu pembelajaran dengan model siklus belajar 58, dan
pelaksanaan pembelajaran dengan model siklus belajar 5E. Bab pertama,

yakni pendahuluan, membahas tentang: pengertian model siklus belajar 5E
dan beberapa penelitian yang berhubungan dengan model siklus belajar
5E. Bab kedu4 yakni perencanaan pembelajaran dengan model siklus
belajar 5E, membahas tentang: Silabus, Rencana pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Buku Materi pokok @Mp), Lembar Kerja Siswa
(LKS), Media Pembelajaran, Tes Hasil Belajar (THB). Bab ketiga, yakni
pelaksanaan pembelajaran dengan model siklus belajar 5E, membahas

tentang: pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, pengamatan aktivitas
siswa, pengamatan sikap sosial siswa, tes hasil belajar ranah kogritif,
angket respon siswa terhadap pembelajaran.

;
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BAB 6. KESIMPT]LAN DAN SARAN

Hasil pengamatan pelaksanaan Rencana pelaksanaan pembelajaran @pp)
dengan pendekafan saintifik dan moder siklus belajar 5E oleh guru memperoleh nilai
rata-rata seb€sar 3,38 berada pada kategori sangat baik. Hasil pengamatan aktivitas
belajar siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,03 berada pada kategori sangat
baik. Data hasil belajar siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 76 berada pada
kategori bagus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan perangkat
pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model siklus belajar 5E efektif
menunjang kegiatan pembelajaran fisika di SMA.

Belrcrapa saran yang dapat penulis sampaikan apabila ingin mengembangkan
perangkat pembelajarar; termasuk media tiga dimensi adalah sebagai berikut.

1. Konektor pada papan tiga dimensi perlu diperhatikan/di cek sebelum

digunakan dalam proses pembelajaran.

2. Sumber tegangan Baterai sebaiknya diganti dengan Adaptor AC_DC
sehingga lebih hemat energi dan tidak sering membeli Baterai pengganti.

3. Endurance (daya tahan alat) perlu di ujicobq berapa kali (frekuensi) dapat

dipakai.

4. Sebaiknya mempertimbangkan profiVmaterial dasar untuk pembuatan

alat. Dengan kata lairt, sebaiknya melakukan investigasi alat dan bahan

terlebih dahulu.

. 5. Gambar dalam petunjuk perggunaan alat (bisa dalam bentuk LKS)
sebaiknya menggunakan sketsa./diagram ataupun penomoran dan simbol_
simbol elektronik.

I
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