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KATA PENGANTAR
Atas nama panitia, dengan senang hati kami menyambut semua peserta di Seminar Nasional
Pembelajaran IPA ke-5 Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan IPA, FMIPA,
Universitas Negeri Malang (UM). Penghargaan tertinggi kami sampaikan untuk tiga pembicara utama
Seminar Nasional Pembelajaran IPA ke-5, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia; Dr. Abdur Rahman As’ari, M.Pd, M.A
dari Jurusan Matematika,FMIPA, Universitas Negeri Malang, Indonesia; dan Safwatun Nida, S.Si,
M.Pd dari Prodi Pendidikan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Malang.
Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor Universitas Negeri Malang,
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd; Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si; serta Koordinator Program Studi
Pendidikan IPA, Dr. Munzil, M.Si atas segala dukungannya hingga terselenggaranya Seminar
Nasional Pembelajaran IPA ke-5. Saya juga ingin berterima kasih kepada segenap anggota panitia
atas kerja keras, komitmen, dan dedikasinya dalam menyelenggarakan Seminar Nasional
Pembelajaran IPA ke-5.
Kegiatan Seminar Nasional Pembelajaran IPA ke-5 tahun ini berbeda dengan penyelenggaran
kegiatan Seminar sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun ini kegiatan Seminar Nasional
Pembelajaran IPA ke-5 dilakukan secara virtual karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di
seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut tidak menyurutkan semangat panitia untuk
menyelenggarakan acara sebaik mungkin.
Seminar Nasional Pembelajaran IPA ke-5 Tahun 2020 mengangkat Tema “Membangun
Generasi Unggul Melalui Merdeka Belajar IPA di Era New Normal” yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi untuk bisa sharing informasi maupun bertukar ide terkait dengan
pembelajaran IPA dengan perspektif merdeka belajar di era pandemi covid-19.
Sekitar lebih dari seratus peserta telah mendaftar baik untuk menyajikan presentasi penelitian
ataupun berpartisipasi dalam seminar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun topik
terkait pembelajaran IPA yang akan disajikan diantaranya Kajian Keilmuan dan Pembelajaran IPA
berbasis STEM, Strategi Pembelajaran IPA, Media Pembelajaran IPA, Assessment Pembelajaran
IPA, dan Model Pembelajaran IPA. Artikel yang terpilih akan diterbitkan dalam Jurnal Pembelajaran
Sains, FMIPA, Universitas Negeri Malang, yang terindeks Sinta 5, sedangkan artikel yang lain akan
diterbitkan dalam prosiding ber-ISBN.
Kami berharap buku abstrak ini dapat memberikan banyak kontribusi untuk menyebarluaskan
hasil penelitian yang telah dilakukan, baik oleh Dosen, Guru, Peneliti, ataupun Mahasiswa, dan
semoga semua peserta mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman. Sampai jumpa di Seminar
Nasional Pembelajaran IPA ke-6 tahun 2021.
Malang, 3 Oktober 2020

Panitia
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*Email : soniafitriasih@student.uir.ac.id; mellisabio@edu.uir.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan yang layak
berdasarkan validitas. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE dengan
beberapa tahap yaitu analisis, perancangan, dan pengembangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil validasi oleh
ahli materi, ahli media, ahli pembelajaran dan uji coba terbatas siswa kelas XI PPT SMKN 1 Lubuk Dalam yang telah
mempelajari materi kultur jaringan. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan bahwa media pembelajaran Prezi yang
dikembangkan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 93,83% (sangat valid), dari ahli media 84,72% (cukup valid),
dan ahli pembelajaran sebesar 97,22% (sangat valid). Sehingga rata-rata secara keseluruhan hasil penilaian media
pembelajaran Prezi oleh para ahli sebesar 92,59% dengan kategori sangat valid. Media pembelajaran Prezi kultur
jaringan yang dikembangkan ini mendapat tanggapan sangat baik dari siswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata respon
siswa sebesar 90,61% (sangat baik). Berdasarkan hasil validasi dari para ahli diperoleh produk berupa media
pembelajaran Prezi kultur jaringan yang sangat valid untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Pengembangan, Media pembelajaran, Prezi, Kultur jaringan

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Kemajuan suatu bangsa tercermin dalam
kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut, sedangkan keberhasilan pendidikan bergantung pada kualitas sumber
daya diantaranya kompetensi pengajar dalam proses pembelajaran. Seorang pengajar tidak hanya memiliki tanggung
jawab untuk mengajar, melainkan juga berupaya untuk mengembangkan potensi siswa agar hasil dari proses pembelajaran
dapat diperoleh secara maksimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yaitu
penggunaan media pembelajaran (Uno, 2010). Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan beberapa
kesulitan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan saat ini dengan menggunakan teknologi yang masih tertinggal,
sehingga guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan materi dalam bentuk media pembelajaran. Dalam menciptakan
media pembelajaran tersebut, guru diharapkan aktif dan kreatif agar dapat menghasilkan media pembelajaran yang
menarik perhatian dan minat para siswanya. Sehingga guru dapat menyampaikan informasi kepada siswanya dengan
mudah. Salah satu sarana untuk memperbaiki proses komunikasi dapat dilakukan melalui media pembelajaran yang tepat
dalam penyampaian materi pembelajaran. Menurut Sudjana & Rivai (2005) media pembelajaran dapat menjadikan halhal yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa yang taraf berfikirnya masih sederhana serta konkrit dapat
terbantu.
Salah satu materi pokok yang dipelajari di SMKN 1 Lubuk Dalam adalah materi kultur jaringan. Materi kultur
jaringan dipelajari dikelas XI Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman. Materi ini merupakan materi yang abstrak dan di luar
pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi cukup sulit diajarkan guru tanpa bantuan sebuah media.
Berdasarkan hasil wawancara guru kultur jaringan di SMKN 1 Lubuk Dalam, menyatakan bahwa kurang bervariatifnya
penggunaan media pembelajaran, dimana siswa akan mempelajari tentang teori-teori kultur jaringan menggunakan
Microsoft powerpoint dan modul, sedangkan pada saat melakukan praktik guru hanya menjelaskan seperti simulasi
dengan bantuan video dari youtube karena terbatasnya labor kultur jaringan, sehingga diperlukan suatu media alternatif
yang membuat materi kultur jaringan yang bersifat abstrak menjadi lebih konkrit. Visualisasi adalah salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk mengkonkritkan sesuatu yang abstrak. Pada era informatika visualisasi berkembang dalam bentuk
gambar bergerak (animasi) yang dapat ditambahkan suara (audio) serta video. Sajian audio visual atau lebih dikenal
dengan sebutan multimedia menjadikan visualisasi lebih menarik.
Selama ini program yang diguanakan dalam presentasi adalah program Microsoft powerpoint. Menurut Saputra
(2011) pembuatan presentasi ini belum berevolusi terlalu banyak dalam kurun waktu 50 tahun belakangan sejak
ditemukannya slide dan presentasi multimedia berbasis program tersebut. Kini, selain powerpoint banyak bermunculan
multimedia baru yang hadir untuk membantu seseorang dalam presentasi. Salah satunya adalah program aplikasi Prezi.
Prezi merupakan media alternatif yang dapat menampilkan sebuah ide ataupun gagasan dalam sebuah tampilan yang
saling berkaitan dalam sebuah tampilan slide dengan slide lainnya dengan mudah (Rosadi et al., 2013). Selain itu Prezi
menjadi unggul karena program ini menggunakan Zooming User Interface (ZUI), yang yang memungkinkan pengguna
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Prezi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan meda presentasi (Restika et al., 2016). Hal ini sangat membantu
para siswa agar bisa dengan mudah mengerti serta memahami materi yang disampaikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan yang layak
ditinjau dari kelayakan teoritis berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, yaitu menggembangkan media pembelajaran dalam
bentuk media Prezi pada materi kultur jaringan. Pengembangan media ini dilaksanakan di kampus Jurusan
Biologi FKIP, Universitas Islam Riau, sedangkan uji coba terbatas dilakukan di SMKN 1 Lubuk Dalam pada
bulan Oktober 2019. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI PPT yang telah mempelajari materi kultur
jaringan.
Rancangan penelitian pengembangan media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan sesuai
dengan model ADDIE (Mellisa & Yanda, 2019). Model ADDIE terdiri atas lima tahapan yaitu Analyze
(analisis), Design (perancangan), Development (pengembangan), Implementation (pelaksanaan) dan
Evaluation (pengujian). Namun pada penelitian ini hanya akan melalui tiga tahap yaitu, Analyze (analisis)
sampai tahap Development (pengembangan). Hal ini dilakukan karena keterbatasan baik dari segi waktu
maupun biaya pada penelitian ini.
Analyze (Analisis)
Tahap analisis dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan, kurikulum, dan peserta didik. Pada
tahap analisis diawali dengan analisis kebutuhan. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui
kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran dan memperoleh informasi tentang kondisi yang ada
sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan. Analisis kebutuhan
dilakukan dengan melakukan studi literatur, observasi dan wawancara dengan pendidik serta peserta didik.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada guru mata pelajaran kultur jaringan
diketahui bahwa kurang bervariatifnya media pembelajaran yang ada, sehingga kompetensi yang diharapkan
oleh Kurikulum 2013 tidak tercapai secara maksimal dan guru sulit untuk menerapkan atau menyesuaikan
dengan KI dan KD yang diharapkan dalam proses pembelajaran.
Analisis Kurikulum 2013 bertujuan untuk menentukan materi-materi yang digunakan media
pembelajaran Prezi. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis tahap Kompetensi Inti (KI)
dan
Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Pada penelitian ini, peneliti memilih materi kultur jaringan
tentang teknik pembuatan media kultur jaringan dan teknik inokulasi bahan tanam/eksplan.
Analisis Peserta Didik diperoleh dari hasil wawancara terbatas pada peserta didik di SMKN1 Lubuk
Dalam dapat diketahui bahwa peserta didik masih sulit memahami materi kultur jaringan, serta kurang
bervariatifnya media pembelajaran yang digunakan dimana hanya menggunakan Microsoft powerpoint dan
modul. Sehingga dibutuhkan suatu media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan yang ada dan untuk
membangkitkan motivasi dalam pembelajaran kultur jaringan di kelas.
Design (Perancangan)
Pada tahap ini akan ditentukan bagaimana media pembelajaran akan dirancang secara utuh sesuai
dengan materi pokok kemudian menyusun indikator dari materi pokok diturunkan menjadi tujuan
pembelajaran yang akan dirancang menjadi media. Media yang dikembangkan disesuaikan dengan
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 pada materi kultur jaringan untuk siswa kelas XI
PPT. Media pembelajaran yang akan dibuat terdiri dari tujuan pembelajaran dan materi. Isi media
pembelajaran dibuat sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar Kurikulum 2013. Media
pembelajaran Prezi yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan menampilkan media
visual, audio, video, dan animasi/transisi.
Development (Pengembangan)
Pada tahap ini media pembelajaran Prezi yang sudah jadi divalidasi kepada ahli materi, ahli media dan
ahli pembelajaran. Saran dan kritik dari validator digunakan untuk merevisi media pembelajaran Prezi yang
sudah dibuat hingga dinyatakan layak untuk digunakan. Kemudian melakukan uji coba kelayakan terbatas
dengan meminta respon peserta didik terhadap media pembelajaran Prezi yang dikembangkan. Hasil uji coba
ini digunakan untuk merevisi produk atau rancangan final.
Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif
diperoleh berupa analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, saran maupun komentar dari ahli materi, ahli
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media, ahli pembelajaran, serta peserta didik, melalui observasi dan wawancara. Data kuantitatif diperoleh dari
hasil penilaian para ahli validasi serta angket respon siswa. Data yang diperoleh dari hasil pengembangan
produk ini digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan dan daya tarik produk yang dihasilkan
terhadap media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan yang telah dihasilkan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi dan angket
respon siswa. Lembar validasi media pembelajaran Prezi merupakan lembar penilaian yang digunakan oleh
ahli materi, ahli media serta ahli pembelajaran untuk memvalidasi media pembelajaran Prezi yang
dikembangkan. Data hasil penelitian ini berupa hasil tanggapan dan masukan dari para ahli terhadap kualitas
produk media Prezi ini berupa skor yang kemudian dikonversikan ke dalam skala Likert. Sedangkan angket
respon siswa bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap produk yang dikembangkan.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan skala dengan modifikasi skala Likert. Skala Likert digunakan dalam
kuisioner untuk mengungkap sikap dan pendapat seseorang terhadap suatu fenomena. Tanggapan responden
yang berupa data kuantitatif, dinyatakan dalam bentuk rentang jawaban mulai dari tidak setuju (1), kurang
setuju (2), setuju (3), dan sangat setuju (4). Kriteria kelayakan menurut penilaian validator dapat dilihat pada
Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Kelayakan Menurut Penilaian Validator
No Kriteria Kevalidan
Tingkat Kevalidan
1
85,01% - 100%
Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi.
2
70,01% - 85%
Cukup valid, atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil.
3
50,01% - 70%
Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar.
4
01,00% - 50%
Tidak valid, atau tidak boleh digunakan.
Sumber : (Akbar, 2013)
Data yang diperoleh dari hasil perhitungan respon siswa dianalisis menggunakan kategori berdasarkan
aturan Purwanto (2010) sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Kriteria Analisis Respon Siswa
No
Kriteria Kevalidan
1
86% - 100%
2
76% - 85%
3
60% - 75%
4
55% - 59%
5
≤ 54%
Sumber : Purwanto (2010)

Tingkat Kevalidan
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Kurang sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil validasi media oleh ahli materi
Penilaian terhadap produk oleh validator materi ini meliputi dua aspek, yaitu aspek pembelajaran dan
aspek materi. Hasil validasi media pembelajaran Prezi disajikan pada Tabel 3. Dimana hasil validasi ahli materi
ini dilakukan sekali saja karena hasil penilaian media sudah termasuk dalam kategori sangat valid karena skor
persentase yang didapat pada aspek pembelajaran sebesar 100% dan pada aspek materi sebesar 91,67%. Ini
juga berarti bahwa media pembelajaran tidak perlu direvisi untuk diujicobakan. Selain itu hasil validasi juga
menyatakan bahwa media pembelajaran Prezi tentang kultur jaringan anggrek telah memenuhi standar media
pembelajaran dalam hal kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kejelasan petunjuk belajar, keruntutan
materi, kesesuaian materi dengan kebenaran konsep, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini
didukung dengan rata-rata persentase sebesar 95,83%, dan sesuai dengan pernyataan Prastowo dalam Arisma
(2018) bahwa standar materi meliputi kelengkapan materi, keakuratan dengan konsep, upaya meningkatkan
kompetensi peserta didik.
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Tabel 3. Data Kuantitatif Hasil Validasi Oleh Ahli Materi
No

Nama
Validator

Aspek yang dinilai

Persentase Kevalidan (%)

Tingkat Kevalidan

100%
91,67%

Sangat Valid
Sangat Valid

95,83%

Sangat Valid

Pembelajaran
Materi
Rata-rata penilaian ahli materi terhadap
keseluruhan aspek
Sumber: Data Peneliti (2019)
1

HBJ

Hasil validasi media oleh ahli media
Validasi ahli media memfokuskan penilaian pada aspek tampilan dan aspek program yang
dikembangkan. Hasil validasi ahli media disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil validasi, dapat disimpulkan
bahwa media cukup valid karena persentase yang dicapai adalah 84,72%. Dengan demikian, media telah
memenuhi kriteria kevalidan menurut Akbar (2013), yang diharapkan media dapat membantu untuk
meningkatkan rangsangan siswa pada kegiatan belajar, serta dapat mempermudah siswa dalam memahami
materi (Mumtanah dalam Sugianti & Ducha, 2017).
Tabel 4. Data Kuantitatif Hasil Validasi Oleh Ahli Media
No
1

Nama
Validator
IIP

Rata-rata penilaian
keseluruhan aspek

Aspek yang dinilai

Persentase Kevalidan (%)

Tingkat Kevalidan

Tampilan

77,78%

Cukup Valid

Program

91,67%

Sangat Valid

84,72%

Cukup Valid

ahli

materi

terhadap

Sumber: Data Peneliti (2019)
Hasil validasi media oleh ahli pembelajaran
Tabel 5. menunjukkan hasil validasi ahli pembelajaran tentang media pembelajaran Prezi yang
dikembangkan. Dapat dilihat bahwa hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli pembelajaran telah mencapai
rata-rata persentase sebesar 97,22% dari 100% yang perlu diraih, yang berarti media tersebut dikategorikan
sangat valid. Pada aspek pembelajaran dan aspek materi mendapat persentase sebesar 100% sedangkan pada
aspek tampilan mendapat persentase 91,67%. Ini juga menyiratkan bahwa media pembelajaran Prezi yang
dikembangkan layak untuk digunakan sebagai alternatif media pembelajaran.

No
1

Tabel 5. Data Kuantitatif Hasil Validasi Oleh Ahli Pembelajaran
Nama
Aspek yang dinilai
Persentase Kevalidan (%)
Tingkat Kevalidan
Validator
YS
Pembelajaran
100%
Sangat Valid
Materi
Tampilan

Rata-rata penilaian
keseluruhan aspek

ahli

materi

terhadap

100%

Sangat Valid

91,67%

Sangat Valid

97,22%

Sangat Valid

Sumber: Data Peneliti (2019)
Berdasarkan validasi media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan oleh ahli materi, ahli media,
dan pembelajaran didapatkan hasil validasi media secara keseluruhan seperti pada Tabel 6.

12

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

Tabel 6. Hasil Validasi Media Pembelajaran Prezi Oleh Seluruh Validator
No

Nama
Validator

1.

HBJ

2.

IIP

3.

YS

Perentase
Kevalidan
(%)

Tingkat
Kevalidan

100%

Sangat Valid

Materi

91,67%

Sangat Valid

Tampilan

77,78%

Cukup Valid

Program

91,67%

Sangat Valid

Pembelajaran

100%

Sangat Valid

Materi

100%

Sangat Valid

91,67%

Sangat Valid

Aspek yang
dinilai
Pembelajaran

Tampilan

Rata-rata keseluruhan penilaian dari para ahli terhadap keseluruhan
aspek

Rata-Rata
Persentase
(%)

Tingkat
Kevalidan

95,83%

Sangat Valid

84,72%

Cukup Valid

97,22%

Sangat Valid

92,59%

Sangat Valid

Sumber: Data Peneliti (2019)
Tabel 6. Menunjukkan hasil validasi secara keseluruhan oleh para ahli tentang media pembelajaran Prezi
yang dikembangkan. Dapat dilihat bahwa ahli materi mendapatkan rata-rata persentase sebesar 95,83%, ahli
media sebesar 84,72%, dan ahli pembelajaran 97,22%, sehingga rata-rata secara keseluruhan hasil penilian
media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan oleh para ahli sebesar 92,59% dengan kategori sangat
valid.
Data Hasil Respon Siswa
Data hasil uji coba kelayakan media yang dikembangkan ini diperoleh dari hasil analisis angket respon
siswa yang sudah mempelajari materi tentang kultur jaringan sebanyak 30 orang responden. Uji coba ini
dilakukan pada siswa kelas XI PPT dengan tujuan untuk memperoleh gambaran respon siswa terhadap media
pembelajaran Prezi melalui komentar dan saran siswa serta penilaian siswa terhadap produk. Instrumen yang
digunakan dalam uji coba ini adalah lembar respon atau angket respon siswa. Hasil uji coba kelayakan terbatas
dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.
Tabel 7. Hasil Analisis Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran Prezi
Persentase Respon
No
Aspek
Rata-rata (%)
Kualifikasi
Siswa
Siswa
Siswa
(1-10)
(11-20)
(21-30)
1
Tampilan
88,21%
90,71%
87,85%
88,92%
Sangat Baik
2
Pembelajaran
90,00%
92,50%
88,75%
90,41%
Sangat Baik
3
Materi
92,50%
95,00%
90,00%
92,50%
Sangat Baik
Rata-Rata (%)
90,23%
92,73%
88,87%
90,61%
Sangat Baik
Sumber: Data Peneliti (2019)
Berdasarkan tabel diatas, persentase tertinggi hasil uji coba sebesar 92,50% (sangat baik) pada aspek
materi, pada aspek pembelajaran sebesar 90,41% (sangat baik), sementara persentase terendah sebesar 88,92%
(sangat baik) pada aspek tampilan. Hasil uji coba terbatas siswa terhadap media yang dikembangkan
memperoleh rata-rata persentase sebesar 90,61% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil respon siswa
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Prezi yang dikembangkan sudah sangat layak digunakan serta
mendapat respon positif dari siswa. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata respon siswa yaitu sebesar 90,61%
dengan kategori sangat baik.
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KESIMPULAN
Penelitian pengembangan media pembelajaran Prezi pada materi kultur jaringan sangat valid
berdasarkan kriteria kevalidan menurut penilaian validator. Berdasarkan hasil validasi ahli materi 95,83%
(sangat valid), ahli media 84,72% (cukup valid), dan ahli pembelajaran 97,22% (sangat valid), sehingga ratarata secara keseluruhan hasil penilaian media pembelajaran Prezi oleh para ahli sebesar 92,59% dengan
kategori sangat valid. Media pembelajaran Prezi kultur jaringan mendapat tanggapan sangat baik dari siswa.
Hal ini dapat dilihat dari rata-rata respon siswa sebesar 90,61% (sangat baik). Setelah melakukan validasi dan
uji coba terbatas maka pengembangan media pembelajaran berupa Prezi kultur jaringan sangat valid/layak
untuk digunakan.
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KETERAMPILAN KERJASAMA PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPA
MELALUI PEMBELAJARAN JARAK JAUH
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Abstrak
Survey dilakukan terhadap 29 peserta didik kelas IX SMPN 17 Kecamatan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk
mengetahui tinggi rendahnya keterampilan kerjasama peserta didi pada mata pelajaran IPA melalui pembelajaran jarak
jauh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket untuk mengukur tingkat ketermpilan kerjasama peserta ddik.
Hasil menunjukkan rata-rat nilai keterampilan kerjasama peserta didik di kelas sebesar 3,72 dengan skor maksimum
5,00 dan dalam persentse sebesar 74,31% tergolong kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan keterampilan kerjasama
peserta didik kelas IX SMPN 17 Kecamatan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada mata pelajaran IPA melalui
pembelajaran jarak jauh termasuk pada kategori baik.
Kata kunci: Kerjasama, IPA, Pembelajaran Jarak Jauh

PENDAHULUAN
Menurut Putri (2018) Kebiasaan belajar peserta didik dipengaruhi oleh kebiasaan mereka berinteraksi
dengan teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Sebagai makhluk sosial, kerjasama sangat dibutuhkan dalam
bermasyarakat karena sifat manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Selain kognitif yang menjadi fokus capaian
pembelajaran, keterampilan juga menjadi hal penting. Keterampilan kerjasama sangat dibutuhkan dalam
pembelajaran karena kerjasama merupakan suatu proses interaksi positif antarpeserta didik untuk mencapai
tujuan yang sama (Putri, 2018).
Setiawan (2020) mengungkapkan dampak Covid-19 terhadap bidang pendidikan di seluruh dunia ialah
penutupan secara luas untuk segala tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Solusi yang disarankan pemerintah
adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran dengan menggunakan media
yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik (Daryanto & Karim, 2017).
Keterampilan kerjasama adalah suatu teknik yang mengolaborasikan kerja dua orang atau lebih untuk
tujuan tertentu. Kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh dua siswa atau lebih yang saling
berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide atau pendapat dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan
pembelajaran sebagai kepentingan bersama (Yulianti, 2016). Mengukur keterampilan kerjasama peserta didik
dapat dilakukan menggunakan angket What Is Happening In this Class (WIHIC) dikenal efektif mengukur
persepsi peserta didik terhadap lingkungan belajar.
Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan fokus mengukur keterampilan
kerjasama peserta didik kelas IXA SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada
pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA Terpadu. Penelitian ini nantikan akan menjadi sumbangsih secara
teoritis bagi guru dalam mengembangkan desain pembelajaran di tempat mereka mengajar.
METODE
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kerjasama peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran
jarak jauh apakah tergolong baik atau kurang baik. Untuk mencapai tujuan, penelitian survey dilakukan
menggunakan angket what is happening in this class? (WIHIC). Angket ini biasa digunakan untuk mengetahui
persepsi peserta didik tentang lingkungan belajar (Putri, 2018).
Penelitian dilaksanakan di tempat peneliti mengajar yaitu SMPN 17 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi. Di mana kelas IX berjumlah 4 kelas. 7 orang perwakilan tiap kelas diambil sehingga jumlah
sampel sebanyak 28 orang peserta didik. Sampel berikutnya diberikan angket. Angket terdiri dari 8 item
pernyataan dengan skala Likert. Sehingga hasil berupa angka yang akan dianalisis secara deskriptif
menggunakan statistik deskriptif melalui program MS. Exel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil statistik deskriptif keterampilan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran IPA dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1. Keterampilan Kerjasama Peserta Didik dalam Pembelajaran IPA Jarak Jauh
Item

Banyak Data

Jumlah Skor

Rata-Rata

Persentase

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8

29
29
29
29
29
29
29
29

110
115
104
110
111
104
105
103
862

3,79
3,97
3,59
3,79
3,83
3,59
3,62
3,55
3,72

12,76%
13,34%
12,06%
12,76%
12,88%
12,06%
12,18%
11,95%
100%

Berdasarkan tabel, dapat dilihat nilai rata-rata seluruh item adalah 3,72 termasuk pada kategori “baik”. Nilai
rata-rata tiap item berkisar antara 3,55 - 3,97. Ini adalah rentang yang kecil. Ini berarti, tidak ada perbedaan
yang signifikan antara tiap item. Perbandingan nilai rata-rata tiap item disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Perbedaan Skor tiap Item Pernyataan
Berdasarkan tabel, item yang rata-rata tertinggi adalah item 2 sebesar 3,97 yaitu bahwa peserta didik
berbagi sumber belajar yang mereka miliki kepada peserta didik lainnya ketika menyelesaikan tugas. Peserta
didik dikatakan bekerjasama dengan baik jika mereka saling berbagi sumber belajar (Putri, 2018). Item
selanjutnya adalah item 5 sebesar 3,83 dengan pernyataan bahwa peserta didik belajar dari peserta didik
lainnya. Karena terbatasnya waktu pembelajaran membuat peserta didik memiliki keterbatasan dalam belajar,
terlebih lagi dalam rata-rata satu kelas perbandingan guru dan peserta didik adalah 1:40 sehingga
memungkinkan peserta didik untuk belajar dari peserta didik lainnya yang lebih paham akan pelajaran untuk
mencapai tujuan pembelajaran, inilah bentuk kerjasama peserta didik (Putri, 2018). Item selanjutnya adalah
item 1 dan 4 sebesar 3,79 dengan pernyataan bahwa peserta didik mengerjakan tugas dan proyek secara
bersama-sama. Kerjasama yang baik ditunjukkan dengan interaksi yang baik dapat dilihat melalui
penyelesaian tugas dan proyek secara bersama (Putri, 2018). Item berikutnya adalah item 7 sebesar 3,62 yaitu
peserta didik bekerjasama dengan peserta didik lainnya dalam kegiatan kelas. Item berikutnya adalah item 3
dan 6 sebesar 3,59 yaitu adanya kerjasama tim ketika belajar dan kegiatan dalam kelompok. Kolaborasi yang
baik menunjukkan adanya kerjasama yang baik (Putri, 2018). Item 8 sebesar 3,55 yaitu peserta didik
bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama. Kerjasama peserta didik dikatakan baik jika mereka
bekerjasama dalam mencapai tujuan yang sama. Kerjasama siswa dikatakan sangat baik karena sebagian besar
siswa merasa saling bekerjasama dengan siswa lain dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dan proyek,
menggunakan sumber belajar secara bersama-sama, untuk memperdalam pemahaman siswa belajar dari siswa
lainnya, bukan hanya bekerjasama dalam mencapai tujuan, tetapi juga dalam kegiatan kelas lainnya.
PENUTUP
Bentuk kerjasama yang paling banyak dilakukan oleh peserta didik adalah berbagi sumber belajar.
Sumber belajar dewasa ini tidak hanya dari buku. Peserta didik dapat bebas mengakses sumber belajar yang
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ada di internet secara bebas. Setiap orang dalam melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, tiap orang berbeda
tujuannya. Pembahasan data menunjukkan kerjasama yang jarang dilakukan adalah bekerjasama mencapai
tujuan yang sama. Secara umum, Keterampilan kerjasama peserta didik kelas IX SMPN 17 Kecamatan
Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada mata pelajaran IPA melalui pembelajaran jarak jauh termasuk
pada kategori baik.
Saran yang dapat disampaikan untuk pihak siswa, guru dan sekolah, hendaknya lebih menekankan
nilai-nilai kerjasama (cooperation) lebih baik lagi pada pembelajaran IPA khususnya agar efektifitas
pencapaian tujuan pembelajaran lebih tinggi lagi.
DAFTAR RUJUKAN
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Yulianti, S. D., Djatmika, E. T. dan Santoso, A., 2016. Pendidikan Karakter Kerjasama Dalam Pembelajaran
Siswa Sekolah Dasar Pada Kurikulum 2013. Teori dan Praksis Pembelajaran IPS, 1(1): 33-38.
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PROGAM TUTOR SEBAYA UNTUK MENCAPAI KETUNTASAN BELAJAR
SISWA KELAS VIII- A MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 JOMBANG TAHUN
PELAJARAN 2019/ 2020 PADA MATERI SISTEM GERAK BENDA
Upit Nur Fitriyah 1*, Ila Nur Laila 2
1
2

MTsN 1 Jombang
MTsN 6 Jombang

*Email : upitfitriyah68@gmail.com
Abstrak
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan program tutor sebaya dapat
meningkatkan ketuntasan belajar siswa Kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/
2020 pada materi Sistem Gerak Benda. Dalam penelitian ini menggunakan teori penelitian John Eliot, dimana dalam
penelitian ini terdiri dari beberapa aksi (tindakan). Aksi pertama dengan diberikan materi oleh guru mata pelajaran.
Setelah diberikan materi dilaksanakan aksi ke dua, yaitu dilaksanakan tes pertama (sebelum dilaksanakan tutor
sebaya) terhadap siswa. Setelah dilaksanakan tes pertama, diperoleh nilai yang akan digunakan untuk pembagian
kelompok. Siswa yang memiliki nilai tinggi ditunjuk sebagai Tutor, sedangkan yang nilainya kurang dijadikan sebagai
anggota. Setelah dilakukan pembagian kelompok, dilaksanakan aksi ke tiga yaitu tutor sebaya dalam beberapa kali
pertemuan. Setelah pelaksanaan tutor sebaya dilaksanakan aksi ke empat yaitu tes ke dua terhadap siswa. Dari hasil
tes pertama dan ke dua, diperoleh bahwa sebelum dilaksanakan tutor sebaya, yang memperoleh nilai di atas KKM
sebanyak 31,25%. Sedangkan setelah dilaksanakan tutor sebaya yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 87,5%.
Jadi terdapat peningkatan sebesar 56,25%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program tutor sebaya dapat
meningkatkan ketuntasan belajar siswa kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Negeri I Jombang tahun pelajaran 2019/
2020 pada materi Sistem Gerak Benda.
Kata kunci: Program Tutor Sebaya, Ketuntasan Belajar

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang serius dari
semua pihak dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa serta masyarakat Indonesia khususnya, disamping
untuk meningkatkan taraf hidup warga negara. Dengan demikian pendidikan berlangsung seumur hidup, baik
dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab
bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Suatu kenyataan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan berbeda dalam proses belajar. Siswa yang
memiliki kemampuan tinggi akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan, sedangkan siswa yang
memiliki kemampuan rendah membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami materi yang disampaikan.
Siswa yang mempunyai kemampuan rendah pada umumnya setelah diadakan Penilaian mendapatkan nilai di
bawah KKM (Kriteria Kelulusan Minimum), yang kemudian diteruskan dengan pemberian penilaian
tambahan sebagai perbaikan. Namun sebelum diberikan penilaian perbaikan, siswa yang mendapatkan nilai
di bawah KKM terlebih dahulu mengulangi pelajaran yang telah diberikan guru. Dalam mengulangi pelajaran
tersebut diperlukan bimbingan khusus agar siswa yang memiliki kemampuan rendah tersebut dapat
menguasai materi pelajaran dengan baik. Dalam hal ini tidak harus guru yang menjadi pembimbing, teman
sebaya juga bisa dijadikan pembimbing untuk mempermudah memahami materi yang akan ujikan, metode
ini disebut dengan Tutor Sebaya. Dengan metode tutor sebaya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar
siswa yang mengalami kesulitan belajar.
Salah satu cara untuk mempermudah siswa dalam menguasai matari pelajaran adalah membentuk
kelompok belajar dengan teman sekelas. Siswa yang mempunyai kemampuan tinggi disebar ditiap kelompok
dan dijadikan sebagai nara sumber dari siswa lainnya. Dalam kelompok belajar tersebut, siswa yang
mempunyai kemampuan tinggi sering dikenal sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya adalah siswa yang ditujuk
atau ditugaskan membimbing tamannya yang mengalami kesulitan belajar, karena antara teman biasanya
lebih dekat dibandingkan hubungan antara guru dan siswa (Ahmadi dan widodo, 1991, h.173). Dengan
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terbentuknya kelompok belajar dan tutor dari teman sebaya, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan belajar
siswa yang mempunyai kemampuan rendah sehingga hasil belajarnya juga dapat ditingkatkan.
Dalam pembelajaran IPA dari tahun ke tahun, salah satu materi yang menjadi momok bagi siswa kelas
VIII adalah Materi Sistem Gerak Benda. Siswa masih sering kesulitan dalam memahami materi tersebut.
Diharapkan dengan melakukan program tutor sebaya siswa kelas VIII dapat lebi cepat memahami materi
tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Progam Tutor Sebaya
Untuk Mencapai Ketuntasan Belajar Siswa Kelas VIII- A Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jombang Tahun
Pelajaran 2019/ 2020 Pada Materi Sistem Gerak Benda”
B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
“Apakah dengan tutor sebaya dapat meningkatkan ketuntasan Belajar Siswa Kelas VIII- A Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/ 2020 Pada Materi Sistem Gerak Benda”
C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk:
Mengetahui apakah dengan menggunakan program tutor sebaya dapat meningkatkan ketuntasan belajar
siswa Kelas VIII- A Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/ 2020 Pada Materi
Sistem Gerak Benda
D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ditemukannya alternatif metode pengajaran untuk
mencapai ketuntasan belajar siswa terhadap pelajaran IPA.
Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi siswa dan guru antara lain:
1. Bagi siswa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum dikuasainya.
2. Bagi siswa yang berperan sebagai tutor, dapat menularkan ilmu yang sudah dikuasainya kepada teman
sebayanya
3. Bagi guru dapat memberikan kepuasan tertentu, jika siswa tersebut dapat menguasai materi yang
diberikan, guru akan merasa bahwa apa yang telah diajarkan tidak sia-sia.
METODE
A. SUBYEK PENELITIAN
Subjek dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peserta didik Kelas VIII- A Madrasah Tsanawiyah
Negeri 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/ 2020 dengan jumlah peserta didik sebanyak 32 siswa. Berikut
Tabel Daftar Nama Siswa Kelas VIII- A MTsN 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/ 2020
Tabel 1 Daftar Nama Siswa Kelas VIII-A MTsN 1 Jombang Tahun Pelajaran 2019/ 2020
No.
NISM
Nama Siswa
L/P
1

11945

Adina Hadijah

P

2

11946

Alifa Nurroikhana

P

3

11947

Alifiatus Zahroh Ramadhani

P

4

11948

Amanda Fatikhatu Khoirun Nisa

P

5

11949

An - Naas Tasyach Daud

P

6

11950

Anindya Naila Rahmadina

P

7

11951

Anisa Tri Lestari

P

8

11952

Aulia Inggar Nadia

P
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9

11953

Cahyo Buwono Putro

L

10

11954

Danis Dwi Nur Fadhilah

P

11

11955

Defanda Angelyka

P

12

11956

Devita Aminatus Sholikhah

P

13

11957

Dini Aulia Chelsea Putri

P

14

11958

Ersa Aulia Putri

P

15

11959

Eva Fariska

P

16

11960

Eva Ramadani

P

17

11961

Evilina Anggun Dinah Rahma

P

18

11962

Farah Diba

P

19

11963

Fitrianinda Nur Shafira

P

20

11964

Ilmi Hayati

P

21

11966

Intan Suryani Ashari

P

22

11967

Laila Ainurrohmah

P

23

11968

Luluk Laila Khusnia

P

24

11969

Meyrinda Dwi Prahaditya

P

25

11970

Mohamad Hasan Sandi Putra

L

26

11971

Nia Nur Zulaifah

P

27

11972

Nia Rahmadina

P

28

11973

Rizki Putri Ariska

P

29

12032

Salman Al Farisy

L

30

11974

Sherli Fiyola Putri

P

31

11975

Tangguh Halimah Rohmawati

P

32

11976

Zalfa Nayla Nurrihadatul Arsy

P

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2019 sampai
dengan bulan Oktober 2019 dan dilaksanakan di MTsN I Jombang yang beralamat di Jl. Prof.
M. Yamin 56 Jombang Jawa Timur. Adapun jadwal pelaksanaan PENELITIAN TINDAKAN KELAS
(PTK) dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Mata Pelajaran
IPA

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas
Siklus
Hari/ Tanggal
Kegiatan
Alokasi
Waktu
1
20 Agustus 2019 s/d
5 Pekan
Pemberian materi Sistem
25 September 2019
Gerak Benda Oleh Guru
Mata Pelajaran
Kamis/
26 September 2019
Senin/
30 September 2019

20

2x40 Menit

Tes Formatif I

2x40 Menit

a. Analisis Hasil Tes
Formatif I
b. Penentuan Tutor Dan
Anggota
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2

14 - 23 Oktober 2019

2 Minggu

Kamis/ 24 Oktober
2019

2x40 Menit

Pelaksanaan Tutor
Sebaya
Tes Formatif II

C. SIKLUS PELAKSANAAN PENILAIAN TINDAKAN KELAS
Dalam melaksanakan Penilaian Tindakan Kelas ini, penulis mengacu pada teori Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) Model John Elliot, dimana di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yaitu
antara 3-5 aksi (tindakan). Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah, yang
terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) Model John Elliot ini, supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf
di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Selanjutnya, dijelaskan pula olehnya bahwa
terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri
dari beberapa subpokok bahasan atau materi pelajaran. Di dalam kenyataan praktik di lapangan setiap pokok
bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa
rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berbeda
secara skematis dengan kedua model sebelumnya, yaitu seperti Tabel di bawah ini.
Tabel 3. Siklus Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

D. METODE ANALISIS DATA
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi 2 macam analisis, yaitu:
a. Analisis lembar observasi
Data hasil observasi selama kegiatan belajar mengajar merupakan data kualitatif
b. Analisis Hasil Penilaian
Penilaian digunakan sebagai alat untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Penilaiaan dilaksanakan
sebanyak dua kali:
i. Penilaian I (Tes Formatif I) dilaksanakan sebelum pelaksanaan Tutor Sebaya
ii. Penilaian II (Tes Formatif II) dilaksanakan setelah pelaksanaan Tutor Sebaya
Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan ketuntasan belajar siswa kelas VIII- A sebelum
dan sesudah Pelaksanaan Tutor Sebaya. Penilaian mengunakan acuan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
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IPA Kelas VIII berdasarkan kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 yaitu 76. Siswa dikatakan tuntas dalam belajar
jika memiliki nilai di atas 76. Begitu juga sebaliknya, siswa tidak tuntas dalam belajar jika memiliki nilai di
bawah 76.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Siklus I
Langkah-langkah yang dilakukan guru:
a. Pemberian materi Sistem Gerak Benda Oleh Guru Mata Pelajaran selama 5 pekan
b. Memberikan motivasi kepada siswa
c. Menggali pengetahuan awal siswa secara keseluruhan untuk mengetahui apakah materi
pelajaran sudah dipahami atau belum
d. Mengadakan tes formatif kepada siswa
Berdasarkan Tes Formatif pada siklus I diperoleh Tabel daftar nilai siswa sebagai berikut:
Tabel 4. Daftar Nilai Tes Formatif I Siswa Kelas VIII-A (Sebelum Pelaksanaan Tutor Sebaya)
No.
Nama
Nilai
1
Adina Hadijah
93
2
Alifa Nurroikhana
73
3
Alifiatus Zahroh Ramadhani
91
4
Amanda Fatikhatu Khoirun Nisa
74
5
An - Naas Tasyach Daud
70
6
Anindya Naila Rahmadina
73
7
Anisa Tri Lestari
69
8
Aulia Inggar Nadia
55
9
Cahyo Buwono Putro
48
10
Danis Dwi Nur Fadhilah
56
11
Defanda Angelyka
88
12
Devita Aminatus Sholikhah
60
13
Dini Aulia Chelsea Putri
69
14
Ersa Aulia Putri
85
15
Eva Fariska
93
16
Eva Ramadani
71
17
Evilina Anggun Dinah Rahma
60
18
Farah Diba
65
19
Fitrianinda Nur Shafira
85
20
Ilmi Hayati
72
21
Intan Suryani Ashari
74
22
Laila Ainurrohmah
49
23
Luluk Laila Khusnia
55
24
Meyrinda Dwi Prahaditya
73
25
Mohamad Hasan Sandi Putra
52
26
Nia Nur Zulaifah
73
27
Nia Rahmadina
86
28
Rizki Putri Ariska
88
29
Salman Al-Farisy
91
30
Sherli Fiyola Putri
93
31
Tangguh Halimah Rohmawati
63
32
Zalfa Nayla Nurrihadatul Arsy
75
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 10 siswa memiliki nilai di atas KKM (tuntas dalam belajar) dan
22 siswa memiliki nilai di bawah KKM (tidak tuntas dalam belajar). Persentase ketuntasan siswa adalah
(10/32) x 100% atau sebesar 31,25 %. Dan siswa dengan nomor 1, 3, 11, 14, 15, 19, 27, 28, 29, dan 30 dapat
dijadikan sebagai tutor bagi siswa yang belum tuntas dalam belajar.
Berikut Tabel pembagian tutor dan anggota siswa kelas VIII-A dalam Penelitian Tindakan Kelas yang
selanjutnya akan dilakukan kegiatan tutor sebaya untuk memahami materi Sistem Gerak Benda
Tabel 5. Daftar Nama Pembagian Tutor Dan Anggota Siswa Kelas VIII-A MTsN I Jombang Tahun
Pelajaran 2019/ 2020
NO.
TUTOR
ANGGOTA
NAMA
1
V
Adina Hadijah
2
V
Alifa Nurroikhana
3
V
Alifiatus Zahroh Ramadhani
4
V
Amanda Fatikhatu Khoirun Nisa
5
V
An - Naas Tasyach Daud
6
V
Anindya Naila Rahmadina
7
V
Anisa Tri Lestari
8
V
Aulia Inggar Nadia
9
V
Cahyo Buwono Putro
10
V
Danis Dwi Nur Fadhilah
11
V
Defanda Angelyka
12
V
Devita Aminatus Sholikhah
13
V
Dini Aulia Chelsea Putri
14
V
Ersa Aulia Putri
15
V
Eva Fariska
16
V
Eva Ramadani
17
V
Evilina Anggun Dinah Rahma
18
V
Farah Diba
19
V
Fitrianinda Nur Shafira
20
V
Ilmi Hayati
21
V
Intan Suryani Ashari
22
V
Laila Ainurrohmah
23
V
Luluk Laila Khusnia
24
Meyrinda Dwi Prahaditya
25
V
Mohamad Hasan Sandi Putra
26
V
Nia Nur Zulaifah
27
V
Nia Rahmadina
28
V
Rizki Putri Ariska
29
V
Salman Al-Farisy
30
V
Sherli Fiyola Putri
31
V
Tangguh Halimah Rohmawati
32
V
Zalfa Nayla Nurrihadatul Arsy
2. Siklus 2
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Setelah ditentukan tutor dan anggota, maka dilakukan kegiatan tutor sebaya dengan langkahlangkah sebagai berikut:
a. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya.
b. Memilih siswa yang menjadi tutor dengan syarat sebagai berikut:
- Menguasai bahan yang akan di tutorkan
- Mampu menyampaikan bahan perbaikan
Berikut ini Tabel Daftar Nama Kelompok Program Tutor Sebaya siswa kelas VIII- A Mata Pelajaran IPA
pada Materi Sistem Gerak Benda:
Tabel 6. Daftar Nama Kelompok Program Tutor Sebaya Siswa Kelas VIII- A MTsN I Jombang Tahun
Pelajaran 2019/ 2020
KELOMPOK
NAMA TUTOR
NAMA ANGGOTA
1
Adina Hadijah
Alifa Nur Rokhiana
Alifiatuzzahro R
Amanda Fatikharu Khoirun Nisa
An-Naas Tasyach Daud
Anindya Naila Rahmadina
Anisa Tri Lestari
2
Devanda Angel YKA
Aulia Inggar Nadia
Ersa Aulia Putri
Cahyo Buwono Putro
Danis Dwi Nur Fadhilah
Devita Aminatus Sholikhah
3
Eva Fariska
Dini Aulia Chelsea Putri
Fitrianinda Nur S
Eva Ramadhani
Evilina Anggun Dinah Rahma
Farah Diba
4
Nia Rahmadina
Ilmi Hayati
Risky Putri Ariska
Intan Suryani Azhari
Laila Ainurrohmah
Luluk Laila Khusnia
Meyrinda Dwi Prahaditya
5
Salman Al- Farisy
M. Hasan Sandi Putra
Sherly Fiola Putri
Nia Nur zulaifah
Tangguh Halimah Rohmawati
Zalfa Naila Nurrihadatul Arsy
c. Tutor sebaya dilaksanakan setelah pengumuman hasil tes formatif I dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
- Tiap kelompok berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan
- Tutor memberikan penjelasan kepada anggota kelompok tentang cara menyelesaikan
soal- soal Tes Formatif I
- Tutor memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengajukan pertanyaan
jika terdapat kesulitan dalam menyelesaikan soal.
- Masing-masing anggota kelompok mengerjakan soal-soal lain yang
sejenis dengan soal tes formatif I (soal bisa di ambil dari buku paket/
LKS).
- Diskusi dalam 1 kelompok membahas soal-soal yang telah dikerjakan tiap anggota
kelompok.
d. Setelah diadakan kegiatan tutor sebaya, dilaksanakan tes Formatif II dan diperoleh daftar nilai
seperti pada tabel berikut:
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Tabel 7. Daftar Nilai Tes Formatif II Siswa Kelas VIII- A (Setelah Pelaksanaan Tutor Sebaya)
No
Nama
Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32

Adina Hadijah
Alifa Nurroikhana
Alifiatus Zahroh Ramadhani
Amanda Fatikhatu Khoirun Nisa
An - Naas Tasyach Daud
Anindya Naila Rahmadina
Anisa Tri Lestari
Aulia Inggar Nadia
Cahyo Buwono Putro
Danis Dwi Nur Fadhilah
Defanda Angelyka
Devita Aminatus Sholikhah
Dini Aulia Chelsea Putri
Ersa Aulia Putri
Eva Fariska
Eva Ramadani
Evilina Anggun Dinah Rahma
Farah Diba
Fitrianinda Nur Shafira
Ilmi Hayati
Intan Suryani Ashari
Laila Ainurrohmah
Luluk Laila Khusnia
Meyrinda Dwi Prahaditya
Mohamad Hasan Sandi Putra
Nia Nur Zulaifah
Nia Rahmadina
Rizki Putri Ariska
Salman Al-Farisy
Sherli Fiyola Putri
Tangguh Halimah Rohmawati

95
85
95
85
76
85
78
60
65
78
90
76
76
85
95
76
78
76
85
76
80
65
65
85
76
80
90
90
95
95
78

B. PEMBAHASAN
Setelah dilaksanakan tes formatif I dan II, dapat disusun tabel daftar nilai sebelum dan sesudah pelaksanaan
Program Tutor sebaya sebagai berikut:
Tabel 4.5
Daftar Nilai Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tutor Sebaya

No

1
2
3
4
5
6
7

Nama

Adina Hadijah
Alifa Nurroikhana
Alifiatus Zahroh Ramadhani
Amanda Fatikhatu Khoirun Nisa
An - Naas Tasyach Daud
Anindya Naila Rahmadina
Anisa Tri Lestari
25

Nilai
Sebelum
Tutor
Sebaya
93
73
91
74
70
73
69

Setelah
Tutor
Sebaya
95
85
95
85
76
85
78
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32

Aulia Inggar Nadia
Cahyo Buwono Putro
Danis Dwi Nur Fadhilah
Defanda Angelyka
Devita Aminatus Sholikhah
Dini Aulia Chelsea Putri
Ersa Aulia Putri
Eva Fariska
Eva Ramadani
Evilina Anggun Dinah Rahma
Farah Diba
Fitrianinda Nur Shafira
Ilmi Hayati
Intan Suryani Ashari
Laila Ainurrohmah
Luluk Laila Khusnia
Meyrinda Dwi Prahaditya
Mohamad Hasan Sandi Putra
Nia Nur Zulaifah
Nia Rahmadina
Rizki Putri Ariska
Salman Al-Farisy
Sherli Fiyola Putri
Tangguh Halimah Rohmawati
Jumlah Siswa Tuntas Belajar
Jumlah Siswa Tidak Tuntas
Belajar

55
48
56
88
60
69
85
93
71
60
65
85
72
74
49
55
73
52
73
86
88
91
93
63
10
22

60
65
78
90
76
76
85
95
76
78
76
85
76
80
65
65
85
76
80
90
90
95
95
78
28
4

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa:
- Sebelum dilaksanakan Program Tutor sebaya, sebanyak 10 siswa memperoleh nilai di atas 76, dan
22 siswa memperoleh nilai di bawah 76. Atau dengan kata lain jumlah siswa yang tuntas dalam
belajar berjumlah 10 siswa, dan 22 siswa belum mencapai ketuntasan dalam belajar.
Diperoleh ketuntasan belajar siswa sebesar (10/ 32) x 100 % = 31,25 %
- Setelah mengikuti Program Tutor sebaya, sebanyak 28 siswa memperoleh nilai di atas 76, dan 4
siswa memperoleh nilai di bawah 76. Atau dengan kata lain jumlah siswa yang tuntas dalam belajar
berjumlah 28 siswa, dan 4 siswa belum mencapai ketuntasan dalam belajar. Dengan demikian
persentase ketuntasan belajar siswa setelah dilakukan program tutor sebaya sebesar (28/ 32) x
100 % atau sebesar 87,5 %
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan data hasil penelitian diatas dapat ditentukan persentase hasil belajar siswa sebelum dan
sesudah dilaksanakan program tutor sebaya. Sebelum dilaksanakan program tutor sebaya, persentase
ketuntasan belajar siswa adalah 31,25% sedangkan setelah dilaksanakan program tutor sebaya persentase
ketuntasan belajar siswa sebesar 87,5 %. Jadi terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa sebesar 56,25%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa program tutor sebaya dapat membantu siswa kelas VIII- A MTsN I
Jombang tahun pelajaran 2019/ 2020 untuk mencapai ketuntasan belajar pada materi Sistem Gerak Benda.
B. Saran
Setelah dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ini, saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:
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1. Program tutor sebaya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa yang
memiliki kemampuan rendah agar bisa mencapai ketuntasn belajar.
2. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi para tenaga pengajar yang dikhususkan
untuk guru. Juga untuk mencari lebih lengkapnya supaya dalam penerapannya nanti tidak ada kendala
karena keterbatasan penulis dalam tulisan ini.
3. Diadakan penelitian lebih lanjut tentang program-program lain untuk membantu siswa mencapai
ketuntasan belajar.
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UPAYA PENINGKATAN KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS SISWA MELALUI
PEMBALAJARAN DISCOVERY LEARNING DENGAN METODE EKSPERIMEN
Maisaroh*
*Email: maisaroh999@gmail.com
Abstrak
Menghadapi tantangan yang besar era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntut untuk berubah. Discovery
learning mendorong untuk belajar secara mandiri, sangat cocok diterapkan diera ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran discovery learning dengan metode
eksperimen pada materi sel vota dan korosi. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan obyek penelitian
siswa MAN 1 Mojokerto dan teknik pelaksanaannya dilakukan dalam tiga siklus. Hasil penelitian menunjukkan
Pembelajaran dengan model discovery learning dengan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa
sebesar 42%. Siklus I, memahami sel volta menggunakan virtual experiment mengalami kenaikan hasil belajar 53,8%
dari tes awal dengan tingkat berpikir kritis 82%. Pada siklus II, siswa diberikan konsep sel volta dalam kehidupan seharihari dengan metode riil experiment mengalami kenaikan hasil belajar 55,6% dengan tingkat berpikir kritis 86%. Pada
siklus III, siswa diberikan konsep korosi dengan menggunakan riil experiment dengan menambah penugasan proyek.
Kenaikan hasil belajar siswa 56,15% dengan tingkat berpikir kritis siswa 88%. Dengan demikian dapat disimpulkan
pembelajaran discovery learning dengan metode eksperimen sangat cocok digunakan untuk melatih keterampilan berfikir
kritis siswa pada materi sel volta dan korosi.
Kata kunci: Discovery Learning, Eksperimen, Hasil Belajar, Berfikir Kritis

PENDAHULUAN
Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh adanya perkembangan revolusi
industri yang terjadi di dunia. Berjuta peluang ada di masa ini tetapi terdapat berjuta tantangan yang harus
dihadapi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar
terhadap pergeseran peradaban kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan
adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi
yang lebih luas dengan sistem online (Risdianto, 2019).
Meskipun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah
diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak dapat tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut ketika mampu
beradaptasi. Guru era 4.0 harus mampu meramu pembelajaran sehingga dapat mengekspor kompetensi ini
kepada peserta didik (Gulo, 2019). Penyadaran aspek perbaikan proses diharapkan menjadi paradigma yang
terus dikembangkan untuk perbaikan proses pendidikan guna menghasilkan generasi yang mempunyai daya
saing tinggi.
Paradigma dunia pendidikan di Indonesia masih butuh perhatian, khususnya di Madrasah Aliyah
Negeri 1 Mojokerto. MAN 1 Mojokerto adalah salah satu madrasah penyelenggara program Sistem Kredit
Semester (SKS), dimana dalam pembelajarannya sering menggunakan teknologi informasi sebagai sumber
belajar dan bersifat kolaboratif. Kelas MIPA 1 salah satu kelas yang heterogen dan ada sebagian siswa yang
sosialnya kurang. Siswanya sering menyalahgunakan teknologi informasi. penggunaan teknologi informasi
hanya untuk kepentingan hiburan (medsos dan game) bukan untuk kepentingan belajar. Sehingga siswa sudah
melupakan tugas pokoknya yaitu belajar dan melupakan buku yang harus dipelajari. Kenyataan ini adalah salah
satu penyebab budaya literasi siswa semakin rendah. Dampak lain dari penyalahgunaan teknologi informasi
adalah kurangnya siswa dalam bersosialisasi. Keadaan seperti ini sangat tidak diharapkan dalam pembelajaran
SKS.
Masalah lain yang muncul dalam pembelajaran kimia adalah tingkat pemahaman dan tingkat berpikir
kritis siswa tidak didukung oleh pengalaman dan sumber daya yang memadai dalam kegiatan pembelajaran
untuk pengembangan pengetahuan konseptual. Berdasarkan hasil observasi, siswa dalam pembelajaran dalam
memahami materi hanya menghafal karena pembelajaran masih bersifat konvensional. Metode ini kurang tepat
untuk mengimbangi kemajuan teknologi di era revolusi industry 4.0 ini. Kegiatan belajar siswa hanya
berdasarkan pada perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Metode konvensional seperti ini akan
mengakibatkan siswa tidak mampu melaksanakan keterampilan proses kimia, akibatnya kegiatan
pembelajaran menjadi kurang efektif.
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Pembelajaran kimia hendaknya selalu mengutamakan keterampilan proses agar dapat terwujud
kemampuan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat menguasai konsep kimia dengan baik dan berprestasi
secara optimal. Guru perlu menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan berbagai variasi model
pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar seluas-luasnya dan membangun
pengetahuan sendiri. Pembelajaran yang dikemas dengan menyenangkan oleh guru dapat membuat siswa
menjadi lebih tertarik untuk belajar kimia dan akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Pembelajaran yang
menekankan pada pembelajaran siswa aktif dalam menemukan konsep sendiri diantaranya adalah metode
discovery (Kemendikbud, 2013).
Penggunaan model Discovery Learning siswa diberi stimulus permasalahan sebelum memulai
pembelajaran. Permasalahan yang diberikan guru mengarahkan kreativitas siswa pada materi yang akan
diajarkan. Siswa memberi asumsi-asumsi jawaban dari permasalahan tersebut dapat dibuktikan dengan suatu
eksperimen ataupun demonstrasi. Dengan menggunakan metode eksperimen dan metode demonstrasi siswa
menemukan sendiri konsep dari materi kimia yang diajarkan sehingga dapat mengalami proses eksperimen
ataupun mengetahui secara langsung suatu proses dengan demonstrasi. Siswa dapat mengembangkan
pemikiran serta kreativitas mereka, selain itu juga dapat menjadikan pembelajaran tersebut menjadi bermakna
dan diingat dalam jangka waktu yang panjang (Yuli Ekawati, 2017).
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian pembelajaran discovery learning
menggunakan metode eksperimen ditinjau dari hasil belajar siswa pada materi sel volta dan korosi. Dengan
penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya untuk lebih memahami konsep materi
sel volta dan korosi. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan diperoleh suatu model pembelajaran yang tepat
dalam melaksanakan pembelajaran kimia. Model pembelajaran yang tepat diharapkan akan meningkatkan
pemahaman dan keterampilan berfikir kritis siswa dalam pembelajaran kimia khususnya materi Sel Volta dan
Korosi yang nantinya dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya.
METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian
Tindakan Kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan (action research)
dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Penelitian ini dilaksanakan
di MAN 1 Mojokerto. Adapun sampel penelitian ini kelas XII MIPA 1 yang terdiri dari 34 siswa yang bersifat
heterogen.
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus masing-masing siklus dua kali pertemuan dengan
alur rancangan penelitian tindakan ada pada gambar 1.

Gambar 1. Alur Kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (Legiman, 2015)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pembalajaran discovery learning dengan metode eksperimen untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Perlakuan pendahuluan yang dilakukan adalah pre-tes. Perlakuan awal ini
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berfungsi untuk selain untuk mengetahui kemampuan awal siswa juga digunakan untuk menentukan kelompok
atas, sedang dan bawah. Dengan demikian dalam pembagian kelompok dalam melakukan kegiatan
pembelajaran bersifat heterogen. Adapun hasil pretes dapat dilihat pada tabel 2.

No
1

Tabel 2. Nilai Rata-rata kelompok atas, sedang dan bawah
Nama
Jumlah
Rerata Nilai Tiap
Rerata Nilai
Kelompok
siswa
Kelompok
Kelas
Atas
11
61,82

2

Sedang

12

38,67

3

Bawah

11

17,18

39,2

Berdasarkan hasil nilai pre-tes gambar 2, kemampuan awal rata-rata seluruh siswa kelas XII MIPA 1
adalah 39,2. Sebaran nilai masing-masing kelompok sangat bervariasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya,
hampir pada setiap kelas terdiri dari siswa dengan kemampuan yang heterogen. Siswa heterogen mempunyai
kemampuan lebih tidak lebih dari 50%. (Prafitasari, 2015). Secara klasikal siswa yang
dinyatakan tuntas hanya 9 % padahal yang diharapkan ketuntasan klasikal ≥85%.
Hasil ini tentunya belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena siswa belum
pernah menerima materi yang diujikan yaitu Sel Volta dan Korosi dan siswa belum siap dalam menghadapi
tes. Untuk itu siswa membutuhkan pembelajaran yang dapat memotivasi dan dengan mudah menyampaikan
apa yang dipahami tanpa merasa canggung.
Pelaksanaan pada tindakan siklus I, guru menggunakan model discovery learning dengan metode
eksperimen. Eksperimen menggunakan media video yang diambilkan dari youtube dengan link
https://youtu.be/Qteo5P1oE6Q. Adapun nilai rata-rata hasil belajar siswa pada semua kelompok dapat
ditunjukkan pada pada gambar 2.

Gambar 2. Rerata nilai pra perlakuan dan nilai siklus I
Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, dilakukan pengamatan pengelolaan pembelajaran
Discovery Learning dengan Virtual Experiment. Hasil pengamatan yang dilakukan observer, keaktifan ratarata siswa adalah 68 %. Kalau dilihat dari skala yang diberikan dapat dikatakan keaktifan rata-rata siswa pada
saat pembelajaran dalam kategori baik.
Pada gambar 2 dapat dilihat rata-rata hasil belajar kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok
bawah. Pada kelompok atas hasil belajar siswa mengalami kenaikan rata-rata 31,27%, pada kelompok sedang
hasil belajar siswa mengalami kenaikan sebesar 55,9%, sedangkan pada kelompok bawah hasil belajar siswa
mengalami kenaikan sebesar 74%.. Dari data tersebut pembelajaran dengan menggunakan metode discovery
learning dengan eksperimen virtual (dengan video animasi) sangat membantu siswa untuk berlatih
menganalisis masalah sehingga hasil belajarnya pun meningkat.
Kenaikan hasil belajar yang signifikan disebabkan oleh jika ada siswa yang belum paham, maka video
dapat diputar ulang sampai semua siswa paham. Kelebihan lain pembelajaran dengan video dapat
mengaktualisasi konsep yang bersifat abstrak. Dengan demikian discovery learning sangat baik digunakan
untuk melatihkan siswa dalam berpikir tingkat tinggi, khususnya untuk pada siswa kelompok bawah.
Berdasarkan data penellitian ada beberapa kelebihan dari discovery learning dengan virtual
experiment melalui video. Tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Video
merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat sampai kehadapan siswa secara
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langsung, dan video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Selain itu dapat melatih siswa
untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak, merangsang partisipasi aktif para siswa, menyajikan
pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh siswa, membangkitkan motivasi belajar, mengatasi
keterbatasan ruang dan waktu, dan dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinil yang sulit jika
menggunakan media lain. Dengan demikian pembelajaran discovery dengan eksperimen virtual cocok
digunakan pada materi sel volta. (Dwiyogo, 2013)
Selain ada banyak kelebihan, ternyata pembelajaran discovery learning dengan virtual experiment
(Video) terdapat beberapa temuan. Temuannya antara lain siswa cenderung masih malu untuk mengungkapkan
pendapatnya serta hawatir jawaban yang diungkapkan salah, peserta didik masih kurang menghargai pendapat
teman. Hal ini bisa dilihat pada saat siswa presentasi masih banyak peserta didik yang ramai, kurang
memperhatikan. Selain itu siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan
virtual experiment (animasi video), sehingga tidak semua merespon kegiatan belajar mengajar dengan baik,
merasa bosan khususnya siswa yang tingkat abstraksinya tinggi. Temuan yang lain, siswa belum terampil
dalam melakukan eksperimen. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut perlu pembelajaran riil experiment.
Kelemahan yang lain guru masih belum bisa memperkirakan waktunya dengan baik.
Dari beberapa hal yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan siklus I di atas, maka
dilakukan refleksi dan evaluasi sehingga diperoleh solusi untuk memperbaiki kekurangan dari siklus I. Untuk
mengurangi kebosanan siswa yang mempunyai daya abstraksi tinggi, mempersiapkan tugas atau masalah
berikutnya yang tingkat analisanya lebih tinggi juga sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kemampuan
tingkat berfikir kritis siswa, diperlukan riil experiment dalam siklus II.

Gambar 3. nilai hasil belajar siklus II
Dalam siklus I dirasa masih ada kelemahan maka dilanjut dengan siklus II. Guru perlu meningkatkan
hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di
sekitar MAN 1 Mojokerto. Adapun hasil dari siklus II adalah ditunjukkan pada gambar 3. Pada siklus ini siswa
sudah dapat merancang percobaan tentang sel volta untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan siswa
bersemangat dalam melakukan eksperimen. Berdasarkan data yang diperoleh keaktifan siswa rata-rata 83%
dalam kategori sangat baik. Peningkatan hasil ini disebabkan pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam
melakukan riil experiment sudah baik. Kepercayaan diri siswa pun meningkat, juga terampil dalam
menggunakan alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen.
Ada beberapa temuan pada saat melakukan percobaan tidak semua anggota kelompok dapat bekerja
dengan baik. Masih ada siswa yang masih menggantungkan penjelasan guru ketika melakukan eksperimen
(kemandirian siswa masih kurang). Dengan demikian dibutuhkan kegiatan eksperimen yang dapat melatihkan
siswa lebih bersikap mandiri. Oleh karena itu peneliti menggunakan tambahn kegiatan dalam bereksperimen
yaitu dengan penugasan proyek pada siklus III.
Dalam siklus III guru mempersiapkan pembelajaran dengan metode riil experiment dengan penugasan
proyek. Diharapkan dengan metode ini siswa dilatih menganalisis fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari
dan terampil dalam melakukan eksperimen juga melatih kemandirian siswa dalam memecahkan masalah.
Adapun hasil pengamatan pada siklus III dapat dilihat pada gambar 4.
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Gambar 4. Nilai Hasil Belajar siklus III
Setelah tahap tindakan dan pengamatan, diperoleh gambaran mengenai hasil pembelajaran discovery
learning dengan metode eksperimen pada Siklus III. Berdasarkan perhitungan tingkat keaktifan siswa
mengalami kenaikan yaitu 86% (kategori sangat baik) Dalam proses pembelajaran model ini tampak bahwa
kelas telah menunjukkan suasana kelas model discovery learning dengan metode eksperimen, dimana kelas
belajar dalam kelompok-kelompok kecil berhasil menemukan konsep yang dipelajari melalui percobaan.
Tetapi pada Siklus III ini ada beberapa siswa mengalami penurunan motivasi karena hasil percobaan pada
eksperimen yang dirancang tidak sesuai dengan keinginan.
Berdasarkan hasil belajar siswa pada gambar 4. siswa kelompok atas jika dibandingkan dengan nilai
pra-perlakuan mengalami kenaikan 32,8%, siswa kelompok sedang mengalami kenaikan sebesar 57% dan
siswa pada kelompok bawah mengalami kenaikan 78,5%. Pada prinsipnya pembelajaran dengan model
discovery learning dengan metode eksperimen sesuai dengan karakteristik materi sel volta dan korosi.
Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran discovery dengan metode eksperimen dapat meningkatkan
hasil belajar secara keseluruhan. Tetapi masing-masing siswa perkembangan nilai hasil belajarnya sangat
bervariasi. Dalam siklus ini pelaksanaan pembelajaran sudah baik, namun guru masih perlu meningkatkan
kegiatan belajar mengajar secara efektif dengan menyamakan jenis bahan yang digunakan dalam eksperimen
sehingga hasil yang dicapai akan menjadi lebih baik. Revisi ini digunakan untuk pembelajaran selanjutnya jika
dilakukan dengan model yang sama.
Pengaruh Pembelajaran Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Siswa
Model discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak
disajikan informasi secara langsung tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai
informasi tersebut secara mandiri. Siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seorang yang saintis (ilmuwan).
Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai pelaku dari
pencipta ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, pengorganisasian pemahaman informasi secara mandiri
menggunakan variasi metode, yaitu metode virtual experiment, riil experiment, dan riil experiment dengan
penugasan proyek.
Berdasarkan data yang didapat, discovery learning dengan metode eksperimen sangat membantu siswa
dalam memahami konsep sel volta dan korosi. Nilai rata-rata pada siklus I, siklus II dan siklus III mengalami
kenaikan yang signifikan. Informasi ini dapat dilihat pada gambar 5. Kenaikan nilai rata-rata tiap siklus
disebabkan pada pembelajaran tiap siklus dilakukan evaluasi dan refleksi, kemudian dari kelemahan pada
proses pembelajaran direvisi untuk menyempurnakan pembelajaran selanjutnya.
Adapun jika dilihat secara keseluruhan rata-rata nilai dari tiap siklus dapat dilihat pada tabel 5
Tabel 5. Rata-rata Nilai Dari Tiap Siklus
Jenis
Kenaikan Nilai
Siklus I
Siklus II
Siklus III
Formatif
53,8%
55,8%
56,2%
Keaktifan Siswa
68 %
83%
86%
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Penyempurnaan pembelajaran pada siklus berikutnya selalu menggunakan strategi dan pemilihan
metode yang cocok dengan karakteristik materi. Model discovery learning dengan metode eksperimen sesuai
dengan karakteristik materi elektrokimia (Sel Volta dan Korosi). Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan
arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia ataupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu
reaksi kimia. Banyak pemanfaatan sel elektrokimia digunakan untuk menghasilkan teknologi terbarukan. Sel
Volta merupakan hasil terapan dari sel elektrokimia yang menggunakan media elektroda dan larutan elektrolit.
Sampai saat ini, sel elektrokimia masih memiliki peranan penting di dalam kemajuan teknologi modern sampai
industri otomotif maupun rumah tangga (Harahap, 2016). Untuk itu diperlukan metode eksperimen untuk
menggelitik siswa supaya lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar
untuk kemajuan teknologi
Keaktifan dan motivasi siswa sangat mempengaruhi hasil belajar. Pemilihan media pembelajaran yang
menarik dapat menigkatkan motivasi belajar siswa. Dengan adanya media pembelajaran siswa akan lebih
termotivasi dan semangat dalam belajar. Apabila guru mengajar dengan menggunakan media pembelajaran,
perhatian siswa tidak tertuju pada guru yang menjelaskan materi pelajaran akan tetapi juga tertuju pada media
yang digunakan dan biasanya siswa akan lebih antusias dalam mengikuti pelajaran yang menghasilkan nilai
yang lebih baik (Wijayanti, 2018).

Gambar 6. perbandingan nilai pre-test dan post-test
Berdasarkan nilai pre-tes dan post tes setelah dilakukan seluruh siklus dapat dilihat pada gambar 6.
Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa pemilihan model pembelajaran discovery learning dengan metode
eksperimen sangat sesuai dengan karakteristik materi. Hal ini dibuktikan adanya kenaikan hasil nilai belajar
yang signifikan yaitu sebesar 42% dengan rerata nilai 81. Kenaikan hasil belajar ini didukung hasil beberapa
penelitian sebelumnya.
Berdasarkan penelitian (Gusmalisa, 2015) ada perbedaan signifikan rata-rata nilai gain pada kelas
yang diberikan perlakuan model discovery learning dan kelas yang diberikan perlakuan metode ceramah, untuk
nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari nilai kelas control. Sehingga proses pembelajaran dengan
menggunakan model discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran geografi.
Penelitian lain (Putranto, 2016) penggunaan model Discovery Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar
siswa terhadap penggunaan model Discovery Learning. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan model
Discovery Learning berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok
ciri-ciri makhluk hidup.
Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran discovery learning dengan metode eksperimen
dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami konsep sel volta dan korosi.
PENUTUP
Simpulan dari penelitian tentang pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode
eksperimen pada materi Sel Volta dan Elektrolisis dapat meningkatkan keterampilan tingkat berpikir kritis
siswa MAN 1 Mojokerto dengan dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:
1. Model discovery learning dengan metode eksperimen dapat menaikkan hasil belajar siswa sebesar 42%
dengan rerata nilai 81.
2. Kenaikan hasil belajar siswa pada siklus I, siklus II dan siklus III berturut-turut 53,8%; 55,65% dan
56,15%.
3. Keaktifan siswa pada siklus I, II dan III berturut-turut 79%, 83% dan 86%.
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Berdasarkan hasil pembahasan di atas, disarankan dalam kemampuan dan keaktifan siswa dalam
mempelajari materi sel volta dan korosi dapat menggunakan model discovery learning dengan metode
eksperimen. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih optimal diperlukan penelitian lebih lanjut tentang
penggunaan model discovery learning untuk materi yang lain.
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EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN POWER POINT TERHADAP
AKTIVITAS SISWA DI MASA PANDEMI CORONA UNTUK MENUNJANG
PEMBELAJARAN IPA
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menerapkan penggunaan media pembelajaran yang simple dan efektif untuk setiap kali tatap
muka di masa pandemi korona. Media pembelajaran ini dibuat hanya untuk satu kali tatap muka di setiap pembelajaran
untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan sehingga siswa tidak merasa bosan karena bentuknya
lebih simple dan mudah dipahami. Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 6 Malang, sebagai subyek penelitian adalah
siswa kelas 7A dan 7B yang berjumlah 55 siswa. Pada siklus I diketahui bahwa media pembelajaran yang dibuat sangat
membantu guru dan siswa. Guru lebih mudah dalam menyampaikan materi dan memberikan penilaian karena konten
yang disampaikan bersifat best practise. Bagi siswa media pembelajaran yang simple dan informatif memudahkan mereka
dalam memahami materi yang disampaikan pada pembelajaran daring. Hal tersebut diketahui dari banyaknya siswa yang
merespon ketika proses diskusi pada pembelajaran daring. Respon yang diberikan siswa dalam bentuk voice not ataupun
catatan hasil pekerjaan yang di foto. Respon dalam bentuk pengumpulan tugas pada siklus I yang diberikan oleh siswa
mencapai 62%. Siswa yang tidak mengumpulkan tugas sebagian besar merupakan siswa yang berdomisili dipondok
karena keterbatasan waktu pengerjaan dan sarana prasarana. Pada siklus II dilakukan perbaikan terkait konten dan
tampilan media pembelajaran. Pada siklus ini disampaikan tujuan pembelajaran dan bahan ajar sebagi referensi belajar
dalam bentuk tertulis agar siswa lebih paham terkait kegiatan pembelajaran yang akan mereka laksanakan. Selain itu
ditambahkan konten diskusi pada media pembelajaran dengan jumlah soal antara 2 – 3, sehingga siswa memiliki
kesempatan untuk lebih mudah dalam melakukan proses diskusi. Dilakukan pemberian kuis sebagai bentuk variasi diakhir
pembelajaran selain pemberian tugas. Penggunaan media pembelajaran yang simple dan efektif untuk setiap kali tatap
muka mampu meningkat kualitas pembelajaran IPA yang dilakukan secara daring karena pembelajaran berlangsung lebih
efektif dan efisien dan siswa lebih mudah dalam menerima materi pembelajaran. Disarankan untuk melakukan penelitian
penggunaan media pembelajaran ini untuk meningkatkan prestasi belajar siswa selama pembelajaran daring. .
Kata kunci: Implementasi, Media pembelajaran, simple dan efektif, daring, pandemi

PENDAHULUAN
Wabah yang diakibatkan pandemi korona atau yang dikenal dengan Covid 19 yang berlangsung di
seluruh dunia termasuk di Indonesia mengakibatkan banyak perubahan kebijakan pada berbagai sektor,
termasuk sektor pendidikan. Pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020 sampai 2 Juni 2020. Setelah itu pemerintah memutuskan
untuk melakukan new normal.
New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan
menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat sudah seharusnya mengupayakan
adaptasi dalam tatanan aktifitasnya. Upaya adaptasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain dengan
cara mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, dan menerapkan pola hidup sehat (Akbar, 2020). Di
era new normal kementerian pendidikan memutuskan tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan juli. Kegiatan
belajar mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, yakni pendidik dan peserta
didik hadir secara fisik di ruang-ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan
pembelajaran melalui media elektronik (e-learning).
Kegiatan pembelajaran melalui media elektronik ini memberikan tantangan yang baru baik bagi siswa
maupun guru untuk bisa beradaptasi. Guru dituntut untuk dapat mengusai dan menggunakan literasi digital
agar pembelajaran secara blended learning dapat dilakukan, karena tidak dapat dipungkiri kita berada di era
digital dimana semua dituntut untuk mampu menguasai teknologi.
Belajar dari rumah tidak sekedar memenuhi tuntutan kompetensi (KI-KD) pada kurikulum, tetapi lebih
ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan kemandirian siswa. Guru harus lebih
kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada siswa, agar terwujud
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pembelajaran yang bermakna, inspiratif dan menyenangkan agar siswa tidak mengalami kebosanan belajar
dari rumah (Dirjen Pendis, 2020).
Salah satu cara agar siswa tidak merasa bosan dan terbebani dalam kegiatan proses belajar mengajar
daring adalah guru harus mampu menyajikan bahan ajar yang simple dan menarik serta mudah dipahami siswa.
Penyajian bahan ajar dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Media
pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada penerima
pesan, dalam hal ini siswa. Dalam batasan yang lebih luas, Yusufhadi Miarso dalam mahnun (2012)
memberikan batasan media pengajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa.
Power point merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Power point
merupakan program aplikasi yang dapat menampilkan tulisan, gambar, dan audio serta dapat dihubungkan
(link) dengan gambar gerak (fim) atau animasi yang dapat diatur temponya sesuai dengan alur yang diinginkan
program (Sutrisno dan Asim, 2007). Kelebihan aplikasi power point adalah mudah dioperasikan bagi pengguna
komputer.
Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui efektivitas
penggunaan media power point dengan materi yang simple dan sederhana untuk membantu proses
pembelajaran mata pelajaran IPA pada siswa kelas 7A dan B MTs Negeri 6 Malang di masa pandemi corona.
METODE
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di MTsN 6 Malang mulai bulan agustus sampai dengan
september. Sebagai subyek penelitian ini adalah siswa MTsN 6 Malang kelas 7A dan 7B.
Faktor – faktor yang diselidiki dalam penelitian
a) Faktor Siswa : dengan mengamati tanggung jawab siswa dalam mengumpulkan tugas
b) Faktor Proses Pembelajaran Siswa : mengamati respon siswa dalam menjawab pertanyaan atau diskusi
ketika proses pembelajaran
c) Faktor Media Pembelajaran : Membuat media pembelajaran dalam bentuk Power Point (PPT) dengan
materi yang simple dan informatif dalam satu kali tatap muka.
Rancangan penelitian ini dilakukan melalui dua siklus yaitu.
Perencanaan Siklus I
a) Merancang skenario pembelajaran (menyesuaikan waktu pembelajaran dan media daring yang
digunakan ketika pembelajaran)
b) Merencanakan dan membuat media pembelajaran PPT yang berisi materi simple dan LK best practice
c) Merancang lembar penilaian yang diambil dari materi yang disampaikan dan LK best practice
d) Membuat tugas siswa di akhir pembelajaran
Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Pada tahap ini dilakukan implementasi pembelajaran dengan media PPT yang simple dan informatif
dengan menggunakan WhatsApp (WA) sebagai media daring sesuai dengan yang telah direncanakan.
Pengamatan Siklus I
Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap respon siswa dalam menanggapi pertanyaan atau materi
yang belum dipahami dalam proses pembelajaran
Refleksi Siklus I
Hasil-hasil pengamatan yang telah didapatkan pada tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis
apakah memberi dampak pada pemahaman materi yang diajarkan dan tanggung jawab dalam mengumpulkan
tugas.
Tahapan pada siklus II sama dengan tahapan pada siklus I. Terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan,
implementasi, pengamatan dan refleksi. Tahapan perencanaan tindakan sangat tergantung pada hasil refleksi
siklus I. Gambar Refleksi Siklus I dan II dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Desain Model PTK Model Kemmis & McTaggart
(Sumber: Susilo, 2011)
Data dan Cara Pengambilan Data
Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 7A dan 7B MTsN 6 Malang dan
peneliti sebagai guru pengajar IPA. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah respon/keaktifan siswa
selama kegiatan pembelajaran dan pengumpulan tugas siswa.
Adapun cara pengambilan data adalah (a) data proses pembelajaran siswa selama daring diambil dari
keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan atau diskusi dan pengumpulan tugas, (b) data terkait kemudahan
siswa dalam materi dengan menggunakan PPT dapat dilihat dari respon angket siswa
HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus I
Media Pembelajaran IPA Menggunakan PPT dengan Materi yang Simple dan Informatif

Pembelajaran online menjadi solusi efektif untuk mengaktifkan kelas meski sekolah telah
ditutup mengingat waktu dan tempat menjadi beresiko pada masa pandemic ini. Mata pelajaran IPA
merupakan mata pelajaran yang dapat menumbuhkembangkan kompetensi siswa pada ranah sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Untuk dapat mencapai hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran
daring maka dibutuhkan media pembelajaran yang tepat agar ketiga hal tersebut dapat tersampaikan
dengan mudah. Power point merupakan salah satu media sederhana yang dapat digunakan dengan
mudah oleh guru sebagai penyampai pesan kepada siswa untuk memudahkan dalam penyampaian
materi. Materi yang disampaikan dikemas dengan simple dan informatif dalam media PPT untuk satu
kali pembelajaran atau tatap muka. Penugasan yang diberikan juga dibuat kecil dan lugas dengan
jumlah maksimal 5 soal agar siswa tidak terbebani. Contoh PPT materi pembelajaran dalam satu kali
tatap muka dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. PPT Pembelajaran untuk Satu Kali Tatap Muka
Pelaksanaan dan Pengamatan Siklus I
Setelah menyapa siswa dengan menggunakan voice not (Vn) selanjutnya guru menyampaikan
bahan ajar dalam bentuk power point yang sudah di PDF kan. Guru menampilkan slide demi slide
ketika memberikan penjelasan pada siswa melalui e-learning dalam hal ini media yang digunakan
adalah WhatsApp (WA). Pada saat penyampaian materi guru memberikan pertanyaan atau pun
umpan balik agar terjadi interaksi dalam proses pembelajaran daring. Interaksi selama proses
pembelajaran daring menggunakan PPT dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Interaksi Siswa dan Guru Dalam Pembelajaran E-learning

Gambar 4. Pemberian Umpan Balik Guru dalam Bentuk Kata-kata Penyemangat dan emoji

Guru memberikan umpan balik yang cepat ketika siswa menjawab pertanyaan sangat
berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam menjawab pertanyaan. Umpan balik dapat berupa katakata pujian, masukan terkait pembenaran dan juga dalam pemberian emoji dalam berbagai bentuk
( ,
,
,
, dan lain-lain) yang menarik dan memotivasi. Berbagai bentuk umpan balik guru
dapat dilihat pada gambar 4.
Diakhir pembelajaran guru memberikan tugas kepada siswa dengan jumlah soal tidak lebih
dari 5. Tujuan pemberian soal sebagai penugasan untuk menambah pemahaman siswa terkait materi
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yang telah diberikan secara daring. Batas waktu pengerjaan soal terkait tugas maksimal 3 hari setelah
kegiatan pembelajaran. Siswa yang mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
guru sebanyak 62% dan 38 % siswa yang tidak mengumpulkan. Siswa yang tidak mengumpulkan
sebagian merupakan siswa pondok karena keterbatasan penggunaan HP dan pembelajaran pada siswa
pondok bergantian antara daring dan luring. Contoh penugasan untuk siswa dapat dilihat pada
gambar 6.

Gambar 6 Slide Tugas Rumah

Berikut ini adalah hasil angket kegiatan pembelajaran IPA menggunakan media pembelajaran
Power point pada siswa kelas 7A dan 7B. Hasil respon siswa dapat dilihat pada gambar 7 sampai
dengan gambar 11.

Gambar 7. Diagram Penggunaan Pembelajaran IPA melalui Power Point
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Gambar 8. Diagram Penggunaan Power Point dalam Membantu Memahami Materi

Gambar 9. Media pembelajaran yang Paling disukai selama Daring

Gambar 10. Cakupan Materi yang Disampaikan dalam pembelajaran IPA Melalui Media PPT
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Gambar 11. Hal yang Menarik dari Pembelajaran IPA yang telah disampaikan.
Berdasarkan angket data siswa dapat diketahui bahwa secara umum penggunaan media
pembelajaran PPT dengan materi yang simpel dan informatif mampu membantu siswa dalam
memahami materi pembelajaran. Cakupan materi yang disampaikan melalui power point juga dirasa
mencukupi dan tidak membebani pembelajaran selama daring. Siswa juga merasa senang dengan
penggunaan media PPT sebagai sarana belajar. Media LKS masih menjadi pilihan utama siswa karena
dimungkinkan LKS memuat lebih banyak informasi yang dibutuhkan siswa dan juga merupakan hal
umum yang sudah terbiasa dilakukan.
Refleksi Siklus I
Implementasi penggunaan media pembelajaran IPA dengan menggunakan media PPT pada
siklus I banyak memberikan manfaat baik bagi guru maupun siswa. Pembuatan media pembelajaran
PPT yang simpel dan menarik menuntut guru harus merancang materi yang disampaikan dengan
baik dan menyesuaikannya dengan waktu pembelajaran. Hal tersebut menjadikan kegiatan
pembelajaran lebih tertata , urut, dan sistematis. Guru lebih mudah dalam memberikan penjelasan
maupun penilaian yang akan diberikan kepada siswa.
Bagi siswa penggunaan media pembelajaran PPT dengan materi yang simpel dan menarik,
memudahkan mereka dalam memahami materi apalagi dengan pembelajaran daring. Siswa menjadi
tidak terbebani karena materi yang disampaikan tidak terlalu banyak. Respon guru tehadap siswa
dengan memberikan kata-kata pujian, semangat dan pemberian emoji yang menarik juga membantu
memotivasi siswa dalam menjawab pertanyaan.
Permasalahan yang timbul dengan pembelajaran IPA menggunakan media PPT dengan materi
yang simple adalah guru cenderung mengajar lebih cepat dengan mengikuti slide yang telah dibuat
dan terbatasnya jumlah soal yang diberikan membuat soal kurang bervariasi sehingga soal-soal yang
membutuhkan tingkat berpikir tinggi kurang diberikan. Tidak semua siswa mengerjakan tugas yang
diberikan meskipun sudah diberikan rentang waktu terkait pengumpulan tugasnya.
Siklus II
Perencanaan Siklus II
Format penggunaan pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus I. Beberapa perbaikan terkait
materi yang ada pada media pembelajaran adalah disertakannya tujuan secara tertulis pada media
PPT, agar siswa memiliki gambaran terkait kompetensi yang harus dikuasai. PPT pada siklius II dapat
dilihat pada gambar 12. Guru menambahkan contoh soal dan pemecahan masalahnya dalam materi
PPT yang disampaikan kepada siswa karena dalam siklus I guru hanya menuliskan soal dan
pengerjaannya diterangkan diluar PPT (penjelasan melalui vn dan share gambar penjelasan).
Dilakukan penambahan slide untuk “ ayo diskusi” untuk membantu siswa lebih memahami materi
yang diajarkan. Guru membuat variasi di akhir pembelajaran tidak selalu dalam bentuk penugasan
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tetapi menggunakan kuis untuk mengetahui sejauh mana respon siswa. Kuis yang diberikan
menggunakan google form.

Gambar 12 PPT pada Siklus II

Gambar 13 Slide Ayoo Diskusi

Pelaksanaan dan Pengamatan Siklus II pada dasarnya sama dengan kegiatan pada siklus I.
Beberapa hal yang berubah pada pelaksanaan di siklus II adalah guru lebih sabar dalam hal menunggu
siswa dalam menjawab pertanyaan atau menjawab kegiatan ayo diskusi. Guru memberikan
kesempatan kepada siswa dengan jeda waktu yang cukup lama untuk siswa berperan aktif
mengirimkan jawabannya. Adanya penambahan slide “ayo diskusi” dengan jumlah soal 2 – 3 mebuat
siswa lebih respon dalam pembelajaran. Respon siswa dalam menjawab kegiatan ayo diskusi dapat
dilihat pada gambar 14.
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Gambar 14. Respon Siswa dalam Menjawab Soal Ayo Diskusi
Diakhir pembelajaran guru memberikan kuis pada siswa. Siswa yang mengerjakan kuis
sebanyak 91%. Hal tersebut menunjukkan keaktifan atau respon yang baik terkait pembelajaran
daring. Batas ketuntasan minimal mata pelajaran IPA adalah 78. Siswa yang mendapat nilai di atas
KKM sebanyak 30% dan 70% sisanya di bawah KKM. Hal tersebut menunjukkan kegiatan
pembelajaran menggunakan media PPT dengan materi simple dan informatif belum dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Refleksi Siklus II
Penerapan pembelajaran menggunakan media pembelajaran PPT dengan materi yang simpel
dan penambahan tujuan pembelajaran membuat siswa lebih memahami materi yang akan
disampaikan guru. Siswa juga lebih interaktif dan antusias dalam kegiatan ayoo diskusi, sehingga
guru juga dapat mengurangi tempo kecepatan dalam mengajar. Perubahan pemberian tugas menjadi
quiz juga mendapatkan respon yang baik karena hampir seluruh siswa berpartisipasi dalam
mengerjakan kuis tersebut.
Keterbatasan varasi soal dan kurangnya siswa dalam berlatih mengerjakan soal IPA masih perlu
untuk dikaji lebih lanjut. Perlu dilakukan kombinasi terkait konten materi yang disampaikan dengan
media pembelajaran lain sehingga siswa mampu menyerap dan memahami materi lebih baik.
PENUTUP
Penggunaan media pembelajaran PPT dengan materi yang simpel mampu membantu siswa dalam
memahami materi pembelajaran IPA selama pembelajaran daring. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya
respon siswa dalam menjawab pertanyaan atau diskusi dan pengumpulan tugas. Namun penggunaan media
PPT dengan materi simple dan informatif belum mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dalam masa
pembelajaran pandemik.
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Abstrak
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengunakan model pengembangan ADDIE, yaitu: Analysis
(Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi).
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan, mengetahui
peningkatan pemahaman konsep peserta didik melalui lembar kegiatan mahasiswa (LKM)berbasis project based
learning,dan mengetahui respon peserta didik setelah pembelajaran menggunakan lembar kegiatan mahasiswa. Metode
penelitian menggunakan pra-eksperimental karena subjek uji coba sebanyak 30 mahasiswa. Desain penelitian
menggunakan One Group Pretest-Posttest Design. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar
penilaian validasi, tes pemahaman konsep dan angket respon peserta didik. Data dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kulitatif dan deskriftif kuantitatif. Analisis data menggunakan uji normalitas (N-gain) untuk mengetahui
peningkatan pemahaman konsep dari hasil Pretest-Posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM yang
dikembangkan berkategori baik dengan nilai rata-rata validator sebesar 3,35 dengan koefisien reliabilitas rata-rata
sebesar 92,97% sehingga LKM dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembelajaran daring. Nilai Pretest-Posttest
dengan nilai N-gain sebesar 0,67 dengan kriteria tinggi. Hal ini membuktikan adanya peningkatan pemahaman konsep
gerak terhadap peserta didik. Respon peserta didik setelah pembelajaran sebesar 83,3% dengan kategori baik. Hal ini
menunjukkan bahwa LKM berbasis project based learning yang telah dikembangkan layak diterapkan dalam
pembelajaran dan meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.
Kata kunci: Pemahaman Konsep, Lembar kegiatan mahasiswa, project based learning

PENDAHULUAN
Prodi pendidikan fisika Universitas KH. A. Wahab Hasbullah merupakan salah satu prodi yang
mencetak sarjana calon guru fisika. Oleh karena itu, pembelajaran fisika dikelas tidak hanya beri teori dan
rumus saja yang dihafal, tetapi fisika memerlukan pemahaman konsep yang menitik beratkan pada proses
terbentuknya pengetahuan melalui penemuan dan penyajian data (Mahardika, 2012). Salah satu upaya untuk
mencapai tujuan pembelajaran dengan baik diperlukan bahan ajar yang mendukung dalam proses
pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang disiapkan dan digunakan guru untuk membantu
melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas (Prastowo, 2011).
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di prodi pendidikan fisika Universitas KH. A. Wahab
Hasbullah bahwa pembelajaran fisika hanya menggunakan media powerpoint, buku teks maupun modul belum
banyak digunakan, buku pegangan mahasiswa yang digunakan berasal dari buku Universitas yang bagi
sebagian mahasiswa sulit untuk dipahami, kegiatan praktikum jarang dilakukan karena masih belum
tersedianya laboraturium yang memadai dan belum adanya lembar kegiatan mahasiswa.
Kondisi seperti ini harus segera diperbaiki dan dicarikan solusinya. Salah satu solusi alternatif yaitu
dengan menggembangkan lembar kegiatan mahasiswa. Lembar Kerja Siswa (LKM) adalah lembaranlembaran berisi materi, ringkasan, dan tugas yang harus di kerjakan oleh peserta didik. Tujuan LKM dalam
pembelajaran salah satunya adalah sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih
mengaktifkan peserta didik. Penggunaan LKM memiliki manfaat dan tujuan yaitu mengefektifkan
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mahasiswa dalam proses pembelajaran, dapatmengembangkan konsep, sebagai pedoman dalam
melaksanakan pembelajaran, membantu mahasiswa dalam menambah informasi tentang konsep yang
dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis (Barokah, 2016). Oleh karena itu untuk memperbaiki
minat siswa untuk belajar dapat dilakukan guru dengan cara membuat LKM lebih sistematis, berwarna serta
bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LKM tersebut.
Lembar kegiatan mahasiswa harus mampu mengaktifkan mahasiswa dan dapat menghasilkan produk.
Oleh karena itu LKM berbasis project based learning dianggap cocok untuk menciptakan pembelajaran yang
efektif. Project Based Learning (merupakan suatu pendekatan yang memperkenankan siswa bekerja
secara mandiri untuk membangun pengetahuannya dalam pembelajaran dan mewujudkannya dalam
produk nyata, hasilnya kemudian dipresentasikan (Ladyana, 2014). Dengan mengimplementasikan
tahapan atau sintaks project based learning ke dalam sistematika LKM yang dibuat, diharapkan
keterampilan proses siswa dapat ditingkatkan melalui tugas proyek yang tersedia (Ernawati, 2018).
Materi momentum dan impuls adalah salah satu materi yang terdapat pada pelajaran fisika dasar.
Materi ini tidak hanya menuntun mahasiswa memahami konsep maupun teori yang berkenaan dengan konsep
momentum dan impuls, tetapi juga kompeten mengaplikasikan berbagai konsep, teori, maupun formula
sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa.
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKM
berbasis project based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada materi momentum
dan impuls.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan mengunakan model pengembangan
ADDIE, yaitu: Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation
(Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Rancangan ujicoba implementasi perangkat pembelajaran yang
dikembangkan menggunakan rancangan one group pretest-posttest design (Sugiono, 2008)dengan pola:

O1 X O2
Keterangan:
O1 adalah uji awal (pretest) untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik sebelum
pembelajaran
O2 adalah uji akhir (posttest) untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik sesudah
pembelajaran
X adalah perlakuan pembelajaran dengan menggunakan LKM berbasis project based learning.
Subjek penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan fisika semester 1 Universitas KH. A.
Wahab Hasbullah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Lembar validasi digunakan untuk
mengukur kelayakan lembar kegiatan mahasiswa, (2) tes pemahaman konsep, (3) Lembar angket respon
peserta didik.
Hasil analisis yang diperoleh dari data kuantitatif dan kualitatif digunakan sebagai acuan dalam
menentukan kelayakan lembar kegiatan mahasiswa. Angket yang digunakan dalam analisis data kuantitatif ini
menggunakan skala Likert. Adapun kriteria skor dengan skala Likert yang dijelaskan oleh Riduwan (2013)
dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Pedoman Penilaian Kategori Skala Likert
Penilaian
Nilai
Sangat Valid/layak
4
Valid/layak
3
Kurang Valid/layak
2
Tidak Valid/layak
1
Sumber: (Riduwan, 2013)
Data yang terkumpul dianalisis dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan
sehingga diperoleh persentase, atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :
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%

! 100%

(1)

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam
distribusi skor dan persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan. Setelah penyajian dalam
bentuk persentase, langkah selanjutnya mendeskriptifkan dan mengambil kesimpulan tentang masing-masing
indikator. Jenjang kualifikasi kriteria kelayakan untuk menyimpulkan hasil validasi pengembangan lembar
kegiatan mahasiswa dapat menggunakan seperti Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Konversi Tingkat Pencapaian
Tingkat Ketercapaian
Kualifikasi
Keterangan
90% - 100%
Sangat Layak
Tidak perlu revisi
75% - 89%
Layak
Direvisi
65% - 74%
Cukup Layak
Direvisi
55% - 64%
Kurang Layak
Direvisi
0% - 54%
Tidak Layak
Direvisi
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi validasi perangkat pembelajaran, tes, dan angket.
Adapun teknik analisis data yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:
1. Analisis Validasi lembar kegiatan mahasiswa
Teknik annalisis data validitas komponen perangkat dilakukan dengan mendeskripsikan kualitas
perangkat, yaitu dengan merata-rata nilai masing-masing komponen. Hasil nilai rata-rata di deskripsikan pada
Tabel 3.
Tabel 3. Nilai rata-rata validator
Skor
Kategori
Artinya
Tidak
baik
Belum
dapat digunakan dan memerlukan konsultasi
1,0 ≤ SV ≤1 ,5
Dapat digunakan dengan banyak revisi
1,6 ≤ SV ≤ 2 ,5 Kurang baik
Dapat digunakan dengan sedikit revisi
2,6 ≤ SV ≤ 3 ,5 Baik
Sangat
baik
Dapat
digunakan tanpa revisi
3,6 ≤ SV ≤ 4,0
Sumber: (Ratumanan & Laurens, 2006)
Keterangan:
SV : Skor Validasi
a. Sedikit revisi jika sub komponen yang harus direvisi paling banyak 25% dari seluruh jumlah sub komponen
b. Banyak revisi jika sub komponen yang harus direvisi lebih dari 25% dari seluruh jumlah sub komponen
Reliabilitas hasil validasi perangkat diuji dengan rumus sebagai berikut:

(2)
Keterangan:
A = Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat (validator) yang memberikan frekuensi tinggi
B = Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh pengamat (validator) yang memberikan frekuensi
rendah
Instrumen dikatakan baik jika mempunyai koefisien reliabilitas ≥ 0,75 atau ≥ 75% (Borich, 1994).
2) Analisis tes pemahaman konsep
Tes pemahaman konsep momentum dan impuls sebanyak 10 soal esay. Tes dilakukan dua kali yaitu
pretes dan postes. Nilai pretes dan postes peserta didik digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman
konsep peserta didik setelah pembelajaran menggunakan LKM berbasis project based learning. Peningkatan
pema- haman konsep oleh peserta didik dianalisis menggunakan uji normalitas (N-Gain) dengan menggunakan
rumus Meltzer (2002) dalam Prihatiningtyas (2019):
' ' )*
% ' ')
,
$%& '
(
' '+
'+ % ' ' )
Kriteria N-gain (peningkatan pemahaman peserta didik) dapat dilihat pada Tabel 4
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Tabel 4. Kriteria Peningkatan Pemahaman
Rentang
Kriteria peningkatan
> 0,7
Tinggi
0,3< g ≤ 0,7
Sedang
g ≤ 0,3
Rendah

3) Analisis respons peserta didik
Data hasil respons yang diberikan kepada peserta didik dianalisis dengan menggunakan statistik
deskriptif dengan persentase. Persentase respons peserta didik dihitung dengan rumus:
-./0.1230. /.0-41 -.0./23 56567

89:;3< 074/ /.0-41 -.0./23 56567
=>??%(4)
89:;3< 0.;9/9< 074/ /.0-41 -.0./23 56567

Analisis aktivitas peserta didik dan respon peserta didik, setelah persentase didapat kemudian
mencocokan kedalam kriteria pedoman penilaian yang telah dibuat sesuai dengan Tabel 5.
Tabel 5. Kriteria Respon Pengguna
Persentase
Nilai huruf
Bobot Predikat
86% - 100%
A
4
Sangat Baik
76% - 85%
B
3
Baik
60% - 75%
C
2
Cukup Baik
55% - 59%
D
1
Kurang Baik
0% - 54%
E
0
Tidak Baik
Sumber: (Purwanto, 2000).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian pengembangan lembar kegiatan mahasiswa berbasis project base learning menggunakan
model ADDIE secara lengkap dipaparkan sebagai berikut:
1. Analysis (Analisis)
Tujuan dari tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan produk
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penetapan tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis tujuan dan
batasan dari materi pembelajaran. Analisis materi dilakukan dengan cara mengumpulkan materi-materi yang
relevan berasal dari modul, buku, internet. Analisis karakteristik peserta didik meliputi perkembangan kognitif
peserta didik baik kelompok atau individu dan latar belakang pengetahuan. Sebelum pembuatan LKM Berbasis
project based learning, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak diajarkan perlu dirumuskan terlebih
dahulu. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan semula.
Perumusan tujuan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang
dikembangkan prodi yang sesuai dengan KKNI.
2. Design (Desain)
Tahap pertama dalam perancangan LKM berbasis project based learning ini yaitu membuat storyline
secara tertulis terlebih dahulu, hal ini akan mempermudah dalam pembuatan LKM. Format LKM
dikembangkan berdasarkan materi-materi yang tekait sesuai dengan kompetensi dasar yang dipadukan.
Spesifikasi LKM berisi capaian pembelajaran/kemampuan akhir yang direncanakan, indikator, perencanaan
proyek, jadwal proyek, monitoring, pameran (memaparkan hasil proyek), dan evaluasi. Tahap selanjutnya
yaitu mendesain LKM.
3. Development (Pengembangan)
Pada tahap Development, LKM berbasis project based learning yang dikembangkan sebelum
diujicobakan di dalam kelas terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Validasi perangkat oleh pakar merupakan
cara untuk memperoleh saran sebagai dasar untuk merevisi perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Hasil
validasi oleh pakar yang kompeten menunjukkan, perangkat yang dikembangkan memiliki kriteria baik
sehingga dapat dikategorikan layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil analisis terhadap validasi lembar
kegiatan mahasiswa secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Hasil Penilaian LKM berbasis project based learning
Aspek Penilaian

Rata-rata Skor

Kategori

Reliabilitas (%)

Petunjuk
Kelayakan Isi
Prosedur
Pertanyaan
Rata-rata

3.67
3.25
3.50
3.00
3.35

Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

90.48
95.71
85.71
100.00
92.98

Validasi dikatakan baik jika berada pada rentang skor 2,6 - 3,5 artinya LKM berbasis project based
learning dapat digunakan dengan sedikit revisi. Instrumen dikatakan baik jika
mempunyai koefisien reliabilitas ≥ 0,75 atau ≥ 75% (Borich, 1994). Dari hasil
validasi pada Tabel 6, validator secara umum memberikan penilaian rata-rata
untuk LKM berbasis project based learning yang dikembangkan sebesar 3,35 dengan kategori baik,
serta memiliki koefisien reliabilitas sebesar 92,98% sehingga LKM berbasis project based learning
pembelajaran dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembelajaran. Hal ini didukung pendapat Muskania,
2017 yang mengatakan bahwa Percentage agreement (koefisien reliabilitas) perangkat pembelajaran IPA
berbasis project-based learning sebesar 98,41% dengan kriteria baik sekali sehingga perangkat pembelajaran
yang dikembangkan layak untuk digunakan pada peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama. LKS yang
dikembangkan menekankan pada proses untuk menemukan konsep dan mengembangkan kemampuan
komunikasi sosial (syarat didaktik), LKS mudah dipahami siswa (syarat konstruksi), dan tulisan serta gambar
jelas (syarat teknis). Menurut pendapat Darmodjo (1992, dalam Rohaeti) LKS yang baik harus memenuhi
syarat didaktik, konstruksi, dan teknis.

4. Implementation (Implementasi)
Tahap implementasi dilakukan dengan cara menerapkan LKM yang sudah divalidasi kedalam pembelajaran
di kelas. Implementasi dilakukan pada peserta didik program studi pendidikan fisika fakultas ilmu pendidikan
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah sebanyak 30 mahasiswa. Sebelum tahap implementasi terdapat tes awal
(pretes), kemudian setelah implementasi menggunakan LKM dilakukan tes akhir (postes). Adapun hasil
peningkatan pemahaman konsep peserta didik dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Nilai N-gain pemahaman konsep mahasiswa
Berdasarkan analisis hasil pretes dan postes pemahaman konsep tentang momentum dan impuls dapat
dilihat bahwa ada peningkatan yang cukup sigifikan. Saat pretes hampir semua peserta didik memiliki nilai
rata-rata 28,7. Hal ini disebabkan mereka lupa konsep yang telah mereka dapatkan di sekolah menengah dulu,
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selain itu mereka kurang paham terhadap soal yang dimaksud terkait dengan keterampilan kerja ilmiah yang
mencakup merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menentukan variabel, menganalisis data, dll. Akan
tetapi setelah diadakan pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis project based learning, hasil yang
mereka peroleh rata-rata 77. Jika dilihat dari ranah kognitif, kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep
momentum dan impuls menunjukkan hasil yang positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Prihatiningtyas
(2019) yang mengatakan bahwa Penggunaan media alat peraga sebanding dengan peningkatan hasil belajar
peserta didik, sehingga alat peraga mekanika flu- ida memberikan respons positif terhadap pemahaman konsep
mekanika fluida.
Berdasarkan hasil nilai pretes dan postes yang diperoleh mahasiswa dapat diketahui peningkatan
pemahaman konsep peserta didik dengan melakukan uji normalitas (N-gain). Nilai N-gain yang diperoleh
dapat dilihat padaGambar 1. Pemahaman konsep mahasiswa setelah diuji dengan menggunakan N-gain
menunjukkan bahwa sebanyak 53,3% termasuk kategori sedang dan sebanyak 46,7% termasuk kategori tinggi.
Hal ini didukung oleh penelitian Wirda (2018) bahwa hasil belajar mahasiswa dilihat dari ujian pre-test, posttest dan mid semester pada matakuliah Evaluasi Hasil Belajar Geografi di kelas A TA 2017/2018 mengalami
peningkatan yang signifikan setelah menggunakan LKM berbasis project dengan ketuntasan klasikal (80%)
telah tercapai melalui penggunaan bahan ajar berupa Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini.
5. Evaluate (Evaluasi).
Evaluasi diperoleh dari hasil respon peserta didik setelah pembelajaran menggunakan LKM berbasis
project based learning. Adapun hasil dari respon peserta didik dapat dilihat pada Gambar2.

Gambar 2. Respon peserta didik setelah pembelajaran menggunakan LKS berbasis project based learning
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa respon peserta didik dilihat dari 4 aspek yaitu aspek
materi, aspek sajian, aspek kegrafisan, aspek bahasa. Dari keempat aspek tersebut terlihat bahwa LKS berbasis
project based learning memberikan respon positif dengan persentase rata-rata sebesar 76,7 dengan kategori
baik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik minat dalam pembelajaran tersebut dan mereka tertarik dalam
pembelajaran menggunakan LKS berbasis project based learning. Bahkan diantara respon yang diberikan
dengan adanya tugas proyek ini, membuat mereka paham dengan konsep yang diajarkan dan lebih kreatif
dalam menghasilkan proyek.
PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM yang dikembangkan berkategori baik dengan nilai rata-rata
validator sebesar 3,35 dengan koefisien reliabilitas rata-rata sebesar 92,97% sehingga LKM dapat digunakan
sebagai petunjuk dalam pembelajaran daring. Nilai Pretest-Posttest dengan nilai N-gain sebesar 0,67 dengan
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kriteria tinggi. Hal ini membuktikan adanya peningkatan pemahaman konsep gerak terhadap peserta didik.
Respon peserta didik setelah pembelajaran sebesar 83,3% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa
LKM berbasis project based learning yang telah dikembangkan layak diterapkan dalam pembelajaran dan
meningkatkan pemahaman konsep peserta didik.
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Ucapan terimakasih ditujukan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga
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Abstrak
Hambatan terbesar yang dialami dalam proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 adalah keterbatasan
waktu dan tempat terkait imbauan sosial distancing. Aplikasi Microsoft Teams salah satu solusi yang digunakan untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Pemanfaatan Aplikasi Miscrosoft Teams dalam Pembelajaran IPA Daring memiliki
peranan yang sangat penting, sebab, para siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan terlibat secara langsung dalam proses
pembelajaran, yang cenderung lebih banyak melakukan praktik secara berkelompok. Tujuan dari penulisan artikel ini
adalah untuk mengetahui manfaat, fitur dan juga pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams dalam pembelajaran IPA secara
daring. Studi literature atau kepustakaan dari beragam referensi sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang lengkap
mengenai aplikasi Miscrosoft Teams. Adapun keunggulan dari sistem pembelajaran dengan memanfaatkan Aplikasi
Miscrosoft Teams diantaranya adalah mudah diakses,kolaboratif, kualitas audio dan video baik serta kaya akan fitur
yang user friendly dan juga privasi terjamin. Sejalan dengan penggunaan Microsoft Teams maka siswa akan terhubung
dengan fitur –fitur microsoft lainnya seperti Word Online, Excel Online, PPt Online, Microsoft Form, Microsoft Sway ,
Outlook, Access, PowerPoint, maupun OneNote. Hal ini secara tidak langsung, ada pengetahuan lain yang dapat
dipelajari oleh para siswa. Siswa akan menjadi lebih kreativ dalam menjalankan aplikasi microsoft teams.

Katakunci: Aplikasi Miscrosoft Teams, Manfaat Aplikasi Miscrosoft Teams, Fitur Miscrosoft Teams,
sistem,daring.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
PANDEMI Covid 19 yang telah menjadi pandemi global saat ini menuntut pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan adanya Surat Edaran nomor
36962/MPK.A/HK/2020 Perihal pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan
COVID 19 bagi guru dan bagi siswa untuk semua jenjang di seluruh Indonesia. Hambatan terbesar yang
dialami dalam proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 adalah keterbatasan waktu dan tempat
terkait imbauan sosial distancing. Sehingga secara tidak langsung sekolah dalam waktu singkat harus
memikirkan strategi pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap sekolah baik unsur
kompetensi guru, siswa, orangtua, maupun sarana yang dimiliki.
Sistem belajar Online atau Daring yang merupakan salah satu tehnik yang dilakukan dalam proses
belajar mengajar di masa pandemi saat ini. Siswa dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, aktif dan kreatif
dalam belajar. Demikian pula halnya dalam proses belajar IPA. Siswa dalam belajar IPA terbiasa untuk belajar
secara kolaboratif, aktif , serta kreatif. Oleh sebab itu diperlukan suatu aplikasi belajar yang mampu menunjang
gaya belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Ini merupakan permasalahan baru yang harus dipecahkan segera
agar tujuan dari proses pembelajaran IPA dapat dicapai secara optimal.
Aplikasi Microsoft Teams salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pemanfaatan Aplikasi Miscrosoft Teams dalam Pembelajaran IPA Daring memiliki peranan yang sangat
penting, sebab, para siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran,
yang cenderung lebih banyak melakukan praktik secara berkelompok. Aplikasi ini juga menyediakan banyak
fitur yang membantu dalam proses belajar siswa. Pembelajaran syncronous dan asyncronous juga dapat tersaji
dalam satu paket pada aplikasi ini.
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat, fitur dan
juga pemanfaatan aplikasi Microsoft Teams dalam pembelajaran IPA secara Daring. Sehingga siswa dapat
memanfaatkannya secara optimal untuk sekolah dari rumah.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengantar tentang manfaat, fitur dan juga pemanfaatan
aplikasi Microsoft Teams untuk pembelajaran secara Daring terutama pelajaran IPA yang sering terkendala.
Sehingga siswa bisa optimal dalam memanfaatkan aplikasi Miscrosoft Teams.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature atau kepustakaan dari beragam referensi
sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang lengkap mengenai aplikasi Miscrosoft Teams.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Keunggulan Aplikasi Miscrosoft Teams
Mudah Diakses
Selama terhubung dengan jaringan internet, proses pembelajaran tak lagi menjadi soal. Hal ini
dikarenakan Miscrosoft Teams dapat diakses di mana pun secara real time, sehingga dapat meminimalisir miss
communication.
 Kolaboratif
Pada mata pelajaran IPA, maka kerja sama merupakan kunci yang harus dijaga. Sebab, praktikum
biasanya dikerjakan secara berkelompok, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan
data. Aplikasi Miscrosoft Teams memiliki daya tampung hingga 250 peserta di dalam satu tim, sehingga
kolaborasi tetap dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.
 Menyediakan Fitur Berbagi dan Pengeditan File
Tidak semua aplikasi video conference memiliki layanan berbagi dan pengeditan file. Namun pada
Microsoft Teams, fitur-fitur tersebut disematkan secara cuma-cuma. Hal ini seolah menjadi bukti atas
keseriusan Microsoft untuk mendukung dunia pendidikan. Melalui fitur ini, siswa dapat mengirim dan
mengolah data praktikum IPA dengan lebih mudah. Sebab, format filenya terbilang cukup lengkap, mulai dari
pdf, zip, pptx, docx, ataupun format yang lain.
 Kualitas Video dan Audio yang Baik
Kendala lain yang sering terjadi dalam video conference adalah gambar buram atau tidak jelas. Hal ini
tidak akan terjadi lagi, karena aplikasi Miscrosoft Teams sudah dibekali dengan teknologi canggih, yang dapat
menghasilkan video dengan kualitas HD dan audio yang jernih. Sehingga proses penyampaian materi dapat
tersalurkan dengan baik, apalagi mata pelajaran IPA yang sangat complicated.
 Terdapat Saluran Khusus
Setiap anak memiliki daya tangkap dan cara berpikir yang berlainan. Ada kalanya, guru memerlukan
jalur pribadi untuk berinteraksi serta membimbing siswa secara khusus. Hal ini bertujuan agar siswa tersebut
dapat memahami materi dengan baik, sementara siswa lain tidak merasa terganggu. Dengan Microsoft Teams,
guru dapat melakukannya dengan mudah, karena aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk membuat saluran
khusus.
 Privasi Terjamin
Miscrosoft merupakan salah satu perusahaan pengembang software terbesar yang ada di dunia. Oleh
karena itu, tidak perlu lagi berbicara tentang keamanan yang ada pada aplikasi Miscrosoft Teams. Tak hanya
bersifat privasi, bahkan data dan informasi yang dimiliki pengguna dijamin kerahasiaannya. Hal ini tentu akan
memudahkan pihak sekolah untuk mengelola data yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
Fitur yang Terdapat Pada Aplikasi Miscrosoft Teams
1. Fitur Pesan yang Lengkap
Ditujukan sebagai wadah untuk berkolaborasi, aplikasi Miscrosoft Teams memiliki fitur perpesanan
yang terbilang lengkap. Selain video conference dan saluran khusus, aplikasi ini juga dapat terintegerasi
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dengan berbagai macam perangkat pendukung. Sangat praktis dan simpel, tanpa perlu tambahan aplikasi lain.
Sehingga guru dapat memberikan tambahan materi tanpa mengalami kendala yang berarti.
2. Fitur Add-ins
Fungsi aplikasi yang satu ini tidak terbatas pada korporasi semata, tetapi kini juga dapat digunakan
dalam dunia pendidikan. Terutama dalam proses pembelajaran IPA yang membutuhkan banyak data dalam
beragam format. Guru dan siswa sama-sama dapat memanfaatkan fitur add-ins untuk mengirim atau
menambahkan data. Bahkan, fitur ini juga dapat digunakan untuk membuat ulangan harian serta penilaian
secara online.
3. Fitur Cloud
Cloud adalah nama lain dari tempat penyimpanan secara virtual. Di dalam smartphone, fitur ini diwakili
dengan simbol berbentuk awan putih. Meski terdengar sepele, cloud memiliki peranan sebagai otak sistem
komputasi yang ada. Untuk mendukung penyimpanan data, aplikasi Miscrosoft Teams juga sudah
menggunakan basis cloud. Jika menggunakan aplikasi berlangganan, pengguna bahkan dapat menyimpan data
hingga 1TB.
4. Fitur Mobile
Jika dulu, Microsoft Teams hanya dapat diakses menggunakan komputer atau laptop, kini sudah tersedia
dalam versi mobile. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di playstore atau i-store, dan tidak perlu
membutuhkan banyak pengaturan. Sehingga para siswa yang masih minim pengetahuan teknologinya, tetap
dapat menggunakan aplikasi tersebut. Benar-benar sangat membantu, baik dari segi sekolah maupun anak
didik.
PENUTUP
Aplikasi Microsoft Teams merupakan salah satu solusi untuk belajar Daring di masa Pandemi Covid19. Hal ini karena aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya mudah diakses,kolaboratif, kualitas
audio dan video baik serta kaya akan fitur yang user friendly dan juga privasi terjamin. Sejalan dengan
penggunaan Microsoft Teams maka siswa akan terhubung dengan fitur –fitur microsoft lainnya seperti Word
Online, Excel Online, PPt Online, Microsoft Form, Microsoft Sway , Outlook, Access, PowerPoint, maupun
OneNote. Hal ini secara tidak langsung, ada pengetahuan lain yang dapat dipelajari oleh para siswa. Siswa
akan menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menjalankan aplikasi Microsoft Teams.
DAFTAR RUJUKAN
https://review.bukalapak.com/techno/5-fitur-microsoft-teams-aplikasi-kerja-kolaboratif-pesaing-slack-40063
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom terhadap hasil
belajar siswa pada saat belajar dari rumah akibat wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sanggau Kalimantan Barat
tahun ajaran 2020/2021. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap hasil belajar siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran Flipped
Classroom efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan nilai rata – rata tes
sebesar 77,11. Model pembelajaran Flipped Classroom dapat digunakan untuk membantu siswa belajar dari
rumah pada masa pandemi Covid-19.
Kata kunci: Model Pembelajaran Flipped Classroom, IPA, Hasil belajar

PENDAHULUAN
Bulan Maret 2020 di Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan kasus Covid-19. Pandemi Covid-19
merupakan wabah yang menyerang masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia dengan ciri – ciri batuk
dan sesak napas serta dapat mengakibatkan kematian. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari virus
Covid-19 saat ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan selalu mencuci tangan,
menggunakan masker saat bepergian, menggunakan hand sanitizer.
Adanya pandemi Covid-19 saat ini banyak memberikan dampak terhadap semua bidang baik bidang
ekonomi, pariwisata, serta pada bidang pendidikan yang ada di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu
upaya untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, kebijakan dalam bidang pendidikan ini adalah dengan
menutup semua sekolah dari tingkat PAUD sampai sekolah menengah atas serta ditingkat Universitas. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya kebijakkan dari Pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakkan untuk belajar
dari rumah sesuai dengan surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus
Disease (Covid-19) . Dengan kebijakan ini, maka semua kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan
pembelajaran jarak jauh, tidak ada lagi pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka langsung untuk
sementara waktu dalam waktu yang belum ditentukan berakhirnya.
Pembelajaran jarak jauh adalah suatu pembelajaran yang dilakukan terpisah diluar kelas (Kusuma dan
Hamidah, 2020). Pembelajaran jarak jauh saat ini sudah diterapkan di seluruh dunia untuk menghindari
penyebaran virus Covid-19. Salah satu cara melakukan pembelajaran jarak jauh ini dengan memanfaat
perkembangan teknologi saat ini yaitu dengan memanfaatkan Learning Management system (LMS) , aplikasi
whatsapp groups, google classroom, e-learning yang telah ada disetiap kampus, memanfaatkan Portal Rumah
Belajar yang telah disiapkan pemerintah melalui Pusdatin, konten – konten pembelajaran yang telah banyak di
upload di youtube atau konten yang sengaja dibuat oleh guru dan kemudian diupload di youtube.
Portal Rumah Belajar merupakan salah satu fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk menunjang
pembelajaran jarak jauh saat pandemi Covid-19 saat ini. Adapun fitur utama yang ada di Portal Rumah Belajar
adalah Sumber belajar yang menyediakan berbagai video pembelajaran dan buku elektronik, kelas maya,
laboratorium maya untuk melakukan percobaan secara virtual serta bank soal yang dapat digunakan untuk
siswa didik berlatih mengerjakan soal latihan atau soal ulangan harian. Untuk fitur pendukung di Portal Rumah
Belajar adalah Buku Sekolah Elektronik, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa, dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang disiapkan untuk guru – guru seluruh Indonesia.
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Penerapan pembelajaran jarak jauh diharapkan tidak berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan
hasil belajar siswa. Menurut Yupita dan Mubarok (2013), hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh
siswa melalui tes kognitif setelah kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa
dalam menyerap materi pembelajaran. Menurut Sudjana (2016:5) penilaian hasil belajar dapat dibedakan
menjadi tes dan bukan tes (nontes). Pada Penelitian ini hasil belajar siswa akan menggunakan tes pada akhir
pembelajaran.
Salah satu model pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan oleh guru untuk mendapatkan
pembelajaran yang baik saat belajar dari rumah adalah model pembelajaran Flipped Classroom. Model
pembelajaran Flipped classroom merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan manfaat
yang baik bagi siswa. Penelitian tentang model pembelajaran Flipped Classroom ini telah banyak dilakukan
oleh peneliti pendidikan di dunia maupun di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dengan model
pembelajaran Flipped Classroom dapat meningkatkan hasil belajar (Bhagat & Chang, 2016; Erhan, 2016;
Jamaludin, 2016; Lai & Hwang, 2016; Sezer, 2017; Sergis, Sampson, & Pelliccione, 2018), dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa (Adhitiya et.al, 2015) dan dapat meningkatkan motivasi
siswa (Aşıksoy & Özdamlı, 2016; Bhagat & Chang, 2016; Erhan, 2016). Selain itu model pembelajaran
Flipped Classroom dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk terlibat dan menyelesaikan tantang
dalam proses pembelajaran (Sergis et al., 2018). Flipped Classroom juga efektif mendukung siswa (terutama
yang berkinerja rendah) terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun persepsi positif melalui
kolaborasi dan diri / teman sekelas (Bhagat & Chang, 2016; Sergis et al., 2018).
Model pembelajaran Flipped Classroom merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan keterampilan abad 21 misalnya keterampilan untuk menganalisis dan memecahkan masalah
secara efektif dengan berkolaborasi bersama orang lain, melatih kemampuan siswa untuk mengakses informasi
dari sumber yang berbeda, berinisiatif untuk belajar keterampilan serta bertanggungjawab atas waktu
kecepatan belajar sendiri (Erhan, 2016; Lai & Hwang, 2016). Dengan Flipped Classroom akan memberikan
guru untuk menggunakan waktu secara efektif di ruang kelas (Bhagat & Chang, 2016) serta mendorong siswa
untuk memperoleh keterampilan kognitif seperti perolehan pengetahuan sebelum pelajaran, serta berfokus
pada keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi dengan dukungan
teman dan guru mereka selama pelajaran, sesuai dengan Taksonomi Bloom (Aşıksoy & Özdamlı, 2016).
Flipped Classroom merupakan salah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang efektif untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas (Aşıksoy & Özdamlı, 2016; Bhagat & Chang, 2016).
Tahapan pembelajaran Flipped Classroom dilakukan dengan membalikkan perkerjaan yang biasa
merupakan pekerjaan rumah misalnya pemecahan masalah atau membuat essay di balik dikerjakan di kelas
dengan bimbingan guru (Herreid & Schiller, 2018). Urutan pembelajaran dengan model Flipped Classroom
dapat dilakukan dengan cara waktu diluar kelas dihabiskan untuk mempersiapkan siswa belajar di kelas dan
di kelas guru mengeveluasi persiapan pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa (Sezer, 2017). Flipped
Classroom juga dapat dilakukan dengan guru membagikan video atau materi yang berkaitan dengan
pembelajaran yang akan dilakukan di kelas sebelum pembelajaran di kelas di mulai dan saat di kelas peserta
sudah selesai siap untuk melakukan diskusi penyelesaian masalah yang akan dibahas di dalam kelas (Sezer,
2017; Clyde, et.al, 2014 dan Adhitya et.al, 2015).
Model pembelajaran Flipped Classroom saat belajar dari rumah pada masa pandemi Covid-19 saat ini
dapat menggunakan panduan model pembelajaran yang menjadi referensi dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Adapun alternatif penerapan Model Flipped Classroom saat siswa Belajar Dari Rumah yang
pertama sebelum pembelajaran mempelajari materi melalui whatsApp group/sosial media/LMS kemudian saat
pembelajaran daring sesuai jadwal melalui WhatsApp group/sosial media/LMS dengan melakukan diskusi dan
berbagi hasil diskusi, tahap terakhir setelah pembelajaran mengerjakan tindak lanjut yang diberikan guru.
Alternatif kedua untuk penerapan Model Flipped Classroom saat siswa Belajar Dari Rumah adalah sebelum
pembelajaran siswa mempelajari materi melalui WhatsApps group/sosial media/LMS dan membuat
catatan/pertanyaan untuk diskusi, kemudian saat pembelajaran dilakukan dengan Vicon sesuai jadwal untuk
melakukan diskusi dan presentasi. Saat diskusi kelompok dapat memanfaatkan ruang di vicon. Tahap
selanjutnya setelah pembelajaran yaitu siswa mengerjakan tindak lanjut yang diberikan oleh guru dan
membagikan hasil tugas ke sosial media.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penerapan model Flipped Classroom pada saat siswa belajar
dari rumah menggunakan alternatif pertama. Hal ini diambil karena tidak semua orang tua siswa dapat
menyiapkan fasilitas internet yang baik serta laptop untuk dapat menunjang pembelajaran dalam jaringan
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(daring) menggunakan vicon. Pembelajaran dalam jaringan menggunakan WhatsApp group karena semua
siswa atau orang tua siswa telah mempunyai aplikasi ini di handphone masing – masing karena aplikasi ini
selalu digunakan oleh setiap orang untuk melakukan komunikasi sehari – hari.
Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran Flipped Classroom saat siswa melakukan Belajar Dari Rumah terhadap hasil belajar. Adapun
maanfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah akan memberikan alternatif model pembelajaran yang
cocok untuk melakukan pembelajaran jarak jauh saat siswa Belajar Dari Rumah di masa pandemi Covid-19
yang masih mewabah di Indonesia dan dunia saat ini.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel hasil belajar siswa.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sanggau tahun pelajaran 2020/2021
sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 8 perempuan dan 16 laki – laki. Model pembelajaran yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Flipped Classroom. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2020.
Instrumen penelitian menggunakan tes berupa ulangan harian. Analisis data menggunakan deskripsi analisis
sederhana berupa rata – rata dan persentase menggunakan data yang didapat pada saat penelitian. Ruang
lingkup materi yang digunakan adalah materi gerak benda dan makhluk hidup yang diajarkan di kelas VIII
semester ganjil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil tes belajar siswa yang dilakukan pada siswa kelas VIII sebanyak 26 orang yang terdiri dari 8
orang perempuan dan 18 orang laki – laki didapat data bahwa rata – rata nilai tes sebesar 77,11. Berdasarkan
hasil tes ini didapat bahwa dengan menerapkan model pembelajaran Flipped Classroom saat belajar dari rumah
dapat membuat hasil belajar siswa menjadi baik.
Tabel 1. Rata – Rata Nilai Tes Siswa
Persentase (%)
Nilai
Banyaknya
Siswa
< KKM 70
6
23
> KKM 70
20
77
Hasil belajar siswa rata – rata mendapatkan nilai di atas KKM IPA yang ada di SMP Negeri 3 Sanggau
yaitu sebesar 70. Hal ini terjadi karena siswa telah mempelajari materi yang diberikan oleh guru sebelum
pembelajaran daring dimulai sehingga siswa akan mengetahui materi mana yang belum dipahami dan akan
didiskusikan dengan guru pada saat diskusi dimulai. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh (Erhan, 2016) dimana siswa akan antusias belajar di kelas karena mereka berpikir saat
mengikuti pembelajaran di dalam kelas mereka sudah mengetahui konsep – konsep yang akan dipelajari serta
telah menyiapkan pertanyaan – pertanyaan yang bermakna untuk diajukan ke guru dan akan siap memberikan
tanggapan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru.
Pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang didapatkan oleh
siswa di fitur sumber belajar di portal Rumah Belajar serta di akun youtube yang telah dipersiapkan oleh guru
juga membantu siswa untuk memahami suatu konsep. Dengan menggunakan video maka siswa akan
mengaktifkan kemampuan melihat dan mendengar penjelasan yang ada di video pembalajaran. Penjelasan
menggunakan bentuk visual dan verbal akan memudahkan siswa dalam mempelajari suatu konsep dan akan
lebih mudah diingat karena dalam teori dual-coding hypothesis bahwa sistem penyimpanan ingatan dapat
disimpan dalam bentuk gambar dan verbal (Solso et.al, 2008:301).
Siswa saat melakukan kegiatan belajar dari rumah diberi tugas untuk melakukan percobaan sederhana
berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya siswa melakukan percobaan tentang konsep gerak
dengan hanya melakukan kegiatan berjalan dengan menentukan titik acuan yang berbeda. Pada saat ini siswa
terbantu untuk lebih mudah memahami konsep gerak dengan langsung melakukan percobaan walaupun
pembelajarannya dilakukan di rumah. Dengan siswa melakukan percobaan ini akan membantu siswa
mengingat konsep gerak dan akan masuk ke dalam long term memory siswa. Pembelajaran dengan
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menampilkan kegiatan sehari – hari yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari akan lebih memudahkan
siswa untuk memahami suatu konsep (Hafizah & Hidayat, 2014).
Tahapan pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Flipped
Classroom dengan kondisi siswa melakukan kegiatan pembelajaran belajar dari rumah terdiri dari beberapa
tahap. Tahap pertama sebelum pembelajaran melalui WhatsApp group guru mengarahkan siswa untuk
mempelajari materi yang telah disiapkan oleh guru baik berupa file rangkuman materi atau berupa arahan
untuk menonton video di sumber belajar yang tersedia di Portal Rumah Belajar berkaitan dengan materi yang
akan dipelajari atau berupa video pembelajaran yang telah dibuat oleh guru dan telah diupload ke youtube.
Keunggulan video pembelajaran yang ada di Portal Rumah Belajar adalah video pembelajaran sudah melalui
seleksi dari bagian khusus apakah video itu layak untuk diupload ke Portal Rumah Belajar atau tidak sehingga
saat siswa menyaksikan video pembelajaran tersebut maka akan menjamin bahwa tujuan pembelajaran yang
ada pada awal video sesuai dengan isi konten video. Selain itu untuk video pembelajaran yang dibuat sendiri
oleh guru mata pelajaran juga memiliki kelebihan sendiri yaitu video pembelajaran dibuat telah memperhatikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa dan menyesuaikan kemampuan siswa yang akan menonton
video pembelajaran tersebut yaitu siswa guru itu sendiri (Clyde et al., 2014). Penggunaan video pembelajaran
dalam pembelajaran Flipped Classroom ini merupakan salah satu cara guru menggunakan media yang lebih
dekat dengan siswa sehari – hari (Jensen et al., 2018), media pembelajaran yang dapat diputar berulang – ulang
di rumah (Aşıksoy & Özdamlı, 2016) dan memanfaatkan dua mode pemrosesan informasi, baik visual dan
auditori (Jensen et al., 2018).
Sebagai bukti apakah siswa sudah mempelajari materi baik berupa file atau video pembelajaran yang
telah diberikan, guru melakukan pengecekkan dengan siswa akan melaporkan bahwa mereka sudah
menyaksikan video pembelajaran dengan mengirim laporan melalui WhatsApp group. Untuk video
pembelajaran yang dibuat oleh guru sendiri, dapat dilakukan dengan pada bagian akhir di video pembelajaran
diberikan sebuah pertanyaan yang harus diselesaikan oleh siswa dan jika sudah selesai maka jawaban dari
pertanyaan tersebut dikirim melalui WhatsApp pribadi ke guru agar terhindar dari plagiasi jika dikirim ke
WhatsApp group. Selain mempelajari materi yang diberikan oleh guru, siswa juga akan mencatat atau
membuat pertanyaan untuk didiskusikan pada saat pembelajaran dalam jaringan (daring) yang telat
dijadwalkan oleh guru. Hal ini dilakukan agar siswa akan lebih mudah memahami materi mana yang telah
dipahami dan materi mana yang belum dipahami dan akan mencari penjelasannya saat pembelajaran dalam
jaringan. Dengan mencatat akan membantu siswa lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari.
Selain mempelajari materi yang dikirimkan oleh guru atau menonton video pembelajaran, pada tahap
pertama ini juga dilakukan guru dengan memberikan tugas berupa siswa melakukan percobaan sederhana di
rumah berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Tujuan dari melakukan percobaan ini agar siswa akan
lebih mudah memahami konsep yang akan dipelajari tersebut. Untuk hasil percobaan ini juga akan dilaporkan
siswa dan akan didiskusikan saat pembelajaran dalam jaringan (daring) bersama guru dan teman – teman yang
lain.
Tahap kedua pada penelitian ini adalah saat pembelajaran dalam jaring (daring) yang dilakukan sesuai
jadwal yang telah dibuat melalui WhatsApp group. Pada tahap ini, pembelajaran akan dimulai dengan
pembukaan oleh guru kemudian dilanjutkan dengan beberapa siswa melakukan refleksi hasil pembelajaran
yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat refleksi ini, siswa akan mengemukan secara garis besar hal – hal
apa yang telah dipahami dan hal – hal apa yang masih belum dipahami. Setelah proses refleksi pembelajaran
mandiri selesai, maka guru akan memberikan kesempatan siswa yang lain untuk mencoba memberikan
penjelasan berkaitan dengan hal – hal yang belum dipahami temannya. Kegiatan diskusi seperti ini akan
memberikan kebiasaan baik ke siswa untuk menghargai pendapat orang lain dan berusaha untuk memberikan
bantuan kepada teman yang membutuhkan. Selain itu dengan membiasakan siswa mengemukan pendapatnya
berkaitan dengan materi yang telah dipelajari juga akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa.
Tahap ketiga pada model pembelajaran Flipped Classroom yaitu tahapan setelah pembelajaran. Pada
tahap ini siswa mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru baik secara online berupa kuis atau membuat
karya sederhana berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Setelah kuis selesai dikerjakan, siswa wajib
melaporkannya ke WhatsApp group agar memberikan semangat bagi siswa yang lain untuk segera
mengerjakan kuis tersebut. Untuk karya sederhana yang telah dibuat oleh siswa maka akan difotokan dan
dikirim ke WhatsApp guru untuk pelaporan telah mengerjakan tugasnya.
Berdasarkan langkah – langkah model pembelajaran Flipped Classroom saat belajar dari rumah pada
masa pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pada kelas VIII di SMP Negeri 3 Sanggau dengan materi gerak
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benda dan makhluk hidup terlihat bahwa pada tahapan pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami
konsep lebih mudah dengan bantuan video pembelajaran yang mudah dipahami karena ditampilkan dalam
bentuk gambar dan suara serta dengan melakukan percobaan di rumah masing – masing siswa pada materi
yang dapat dilakukan percobaan saat di rumah saja. Dalam penelitian ini terbukti bahwa model pembelajaran
Flipped Classroom dapat membantu siswa mendapatkan nilai IPA diatas KKM saat belajar dari rumah. Hal
ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom dapat
meningkatkan hasil belajar siswa (Bhagat & Chang, 2016; Erhan, 2016; Jamaludin, 2016; Lai & Hwang, 2016;
Sezer, 2017; Sergis, Sampson, & Pelliccione, 2018).
PENUTUP
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan secara umum bahwa model pembelajaran Flipped
Classroom efektif digunakan untuk membantu siswa belajar dari rumah pada masa pandemi Covid-19 untuk
mata pelajaran IPA di kelas VIII pada materi gerak benda dan makhluk hidup. Hal ini ditunjukan dengan nilai
tes rata – rata siswa sebesar 77,11 yang berarti telah mencapai di atas nilai KKM IPA di SMP Negeri 3
Sanggau.
Adapun ketebatasan penelitian yang dilakukan peneliti adalah waktu penelitian yang dilakukan selama
2 bulan saja. Untuk pembelajaran dalam jaringan masih menggunakan WhatsApp group sehingga tidak dapat
melakukan diskusi secara langsung dengan tatap muka secara online dengan Vicon.
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah perlu adanya penelitian penerapan
model pembelajaran Flipped Classroom pada materi yang lain dan untuk kemampuan berpikir siswa yang lain
serta pembelajaran online dengan menggunakan fasilitas vicon seperti aplikasi zoom yang telah sering
digunakan saat masa pandemi Covid-19 saat ini.
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Abstrak
Adanya Virus corona covid-19 yang melanda dunia pada saat ini telah membawa perubahan yang mendesak pada
berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pendidikan. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan
pembaharuan kebijakan untuk diterapkan. Akibat adanya pendemi virus corona covid-19 ini, proses belajar mengajar
harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh, hal ini dilaksanakan sebagai upaya menekan perluasan covid-19,
sesuai dengan kebijakan pemerintah, proses belajar dari rumah dilakukan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh
dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan media pembelajaran IPA
berbasis web (Blog) yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah R & D (Research and Development). Dalam penelitian ini prosedur yang
digunakan adalah model Borg and Gall dengan menggunakan 8 tahap dari 10 tahap, yaitu: 1) Observasi Analisis
kebutuhan, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Produk, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba Produk, 7) Revisi
Akhir, 8) Penyebarluasan (Sugiyono, 2010). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan
lembar validasi, lembar observasi dan lembar angket. Media pembelajaran blog yang di kembangkan yang bertujuan
untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar melalui pembelajaran jarak jauh (pjj) akibat adanya pandemi virus
covid 19. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pandaan siswa kelas VIII. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Juni - September 2020. Subjek penelitian ini siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Pandaan . Istrumen penilaian yang
digunakan adalah angket uji kelayakan oleh Ahli media, Ahli Materi, dan Angket respon siswa. Hasil penelitian adalah
: Berdasarkan validasi penilaian ahli materi diperoleh skor rata-rata 4,55 yaitu berada pada kategori “Sangat Baik”.
Validasi penilaian ahli media diperoleh skor rata-rata 4,16 yaitu pada kategori “Sangat Baik”. Validasi penilaian bahasa
diperoleh skor rata-rata 4,4 yaitu berada pada kategori “Sangat Baik”. Selain itu dari hasil uji coba skala kecil respon
peserta didik memperoleh skor 4,50 yaitu pada kriteria “Sangat Baik”, dan sedangkan pada uji coba skala besar respon
peserta didik memperoleh skor rata-rata 4,28 yaitu pada kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan
media pembelajaran IPA berbasis web (blog) berada dalam kategori sangat baik dan dapat digunakan pada
pembelajaran jarak jauh siswa kelas VIII H SMP N 1 Pandaan ditengah pandemi virus corona covid-19.

Kata kunci: Media Blog; pembelajaran jarak jauh
PENDAHULUAN
Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah
virus yang bernama corona atau lebih dikenal dengan sebutan covid 19 (corona virus diseases - 19).
Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa wabah virus corona atau covid-19
disebut sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan sejak ditemukan di Wuhan pada akhir tahun 2019, covid19 ini telah menyebar secara luas hingga hampir di semua negara tanpa terkecuali Indonesia.
Adanya Virus corona covid-19 yang melanda dunia pada saat ini telah membawa perubahan yang
mendesak pada berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pendidikan. Sejak WHO mengumumkan bahwa
covid 19 ini merupakan pandemi global, hampir semua negara menutup semua sekolah mulai dari pendidikan
rendah sampai pendidikan tingkat tinggi. Ditutupnya semua sekolah oleh pemerintah akibat pandemi covid
19 bertujuan untuk membatasi penyebaran virus corona atau covid 19.
Presiden Jokowi dalam keterangan persnya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020
di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa “Dengan kondisi ini saatnya kita kerja
dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” selanjutnya Presiden Jokowi yakin bahwa sistem daring
atau online akan mengurangi banyak sekali mobilitas para pelajar, mahasiswa, yang akan mengurangi
penyebaran Covid-19. Untuk menindaklanjuti saran Presiden Jokowi, Kemendikbud mengeluarkan surat
edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran
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Coronavirus Disease (Covid-19). Surat edaran Kemendikbud terdiri dari 3 point, sementara point
2 menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Secara lengkapnya isi dari point 2 surat edaran Kemendikbud
nomor 4 tahun 2020 adalah sebagai berikut: (a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh
dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan
menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; (b) Belajar dari Rumah dapat
difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; (c) Aktivitas dan tugas
pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing,
termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah; (d) Bukti atau produk aktivitas
Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan
memberi skor/ nilai kuantitatif.
Sementara dalam tulisannya Setiawan (2020) menjelaskan bahwa UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) menyarankan penggunaan pembelajaran jarak jauh dan
membuka platform pendidikan yang dapat digunakan sekolah dan guru untuk menjangkau peserta didik dari
jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan.
Akibat adanya pandemi virus corona covid-19 ini, maka proses belajar mengajar mengalami
perubahan, dimana pembelajaran sebelumnya dilaksanakan melalui tatap muka yang dilaksanakan di dalam
gedung (kelas) berubah menjadi pembelajaran di rumah atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh.
Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring (online) dilaksanakan sebagai upaya menekan perluasan
penyebaran covid-19. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, proses Belajar dari rumah dilakukan melalui
pembelajaran daring atau jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Pendidikan jarak jauh (bahasa Inggris: distance education) menurut kamus besar bahasa adalah
pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga
memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya
yang diperlukan di dalamnya.
Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah
digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program
pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi (Pakpahan, 2020).
Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi
komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet. Pada tahun yang sama, John Bourne
dalam Pakpahan (2020) mengembangkan Asychronous Learning Network Web yang merujuk kepada
kemampuan untuk memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Salah satu
karakteristik Pendidikan jarak jauh adalah Fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain masingmasing peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu dan
kesiapannya atau dengan kata lain pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet dapat mengatasi
keterbatasan ruang dan waktu (Sumiati, 2007). Heri (2020) menjelaskan bahwa fungsi media pembelajaran
salah satunya adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Hal ini
dikarenakan dalam pendidikan jarak jauh tidak terjadi kontak secara langsung antara pengajar dan peserta
didik. Proses komunikasi antara pengajar dan peserta didik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi. Berbagai platform dapat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang
dapat digunakan sebagai media dalam memperlancar keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh. Menurut
Bambang (2009) Internet tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, hal inilah yang membuat pembelajaran bisa
dilakukan kapan saja dan dimana saja. Lebih lanjut Rizal (2018) menjelaskan bahwa Pembelajaran jarak jauh
adalah proses pembelajaran yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung antara pendidik dan
peserta didik. Antara pendidik dan peserta didik tidak berada di tempat yang sama pada saat pembelajaran
berlangsung. Antara Pendidik dan peserta didik melaksanakan komunikasi keduanya berlangsung dua arah
yang dijembatani oleh penggunaan media, seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan
sebagainya.
Penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran tidak mutlak harus diadakan, Namun
akan lebih baik jika digunakan media pembelajaran karena media pembelajaran tentu mempunyai kelebihankelebihan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu keberhasilan pembelajaran (Sumiati, 2007).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh yang memiliki
keterbatasan waktu dan ruang akan berlangsung dengan efektif apabila ada media yang dapat mengatasi
keterbatasan tersebut, oleh karena itu kehadiran media pembelajaran sangat mutlak untuk diadakan. Pada masa
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pandemi covid 19, dimana pembelajaran jarak jauh telah diterapkan, kehadiran internet sangat diperlukan
untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Pemanfatan teknologi informasi diharapkan mampu mengatasi
proses belajar mengajar yang dibatasi oleh waktu dan ruang sehingga proses pembelajaran tetap berjalan
meskipun masa pandemi Virus Corona Covid -19 seperti saat ini. Hal ini dimungkinkan bisa terlaksana dengan
baik karena masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan Internet dalam kehidupan seharihari.
Pemilihan dan penggunaan media hendaknya jangan didasarkan pada kesukaan atau kesenangan
pengajar, tetapi dilandaskan pada kecocokan media dengan karakteristik siswa. Pada masa pandemi covid-19
dimana pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah, agar pesan yang ingin disampaikan guru dapat
tersalurkan pada peserta didik, maka diperlukan suatu alat yang disebut media. Pembelajaran jarak jauh
dilakukan oleh dua pihak, yaitu guru dan siswa yang berada di tempat berbeda. Hal ini berbeda dengan
pembelajaran konvensional yang menuntut pengajar dan pembelajar untuk dapat berada di tempat dan waktu
yang sama. Perbedaan pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh juga terletak pada bentuk
interaksi antara pengajar dan pembelajar, manajemen, teknologi, dan sebagainya (Munir, 2009).
Mewabahnya pandemi Covid-19 yang berlangsung sampai saat ini berdampak timbulnya kejenuhan
peserta didik dalam pembelajaran, peserta didik mengikuti pembelajaran tidak lagi karena merasa senang
dalam belajar namun karena terpaksa harus belajar. Belajar karena keterpaksaan tidak akan menghasilkan
sesuatu yang baik. Menurut Djamarah (1995), siswa dapat belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan
dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam kegiatan belajar
mengajar siswa memerlukan sesuatu yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik dengan guru, teman,
maupun dengan lingkungannya. Sementara menurut Kenneth H. Hover dalam Oemar (2001) menyatakan
bahwa motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif dari pada motivasi yang dipaksakan dari luar.
Berdasarkan hasil observasi, dengan pembelajaran jarak jauh yang terlalu lam seperti ini, berdampak
pada menurunnya motivasi dan kemauan peserta didik untuk belajar, mereka sudah jenuh, bosan dan mulai
berkurang kemauan untuk belajar, Hal ini diketahui dari kehadiran peserta didik di kelas online. Sebelumnya
dalam satu kelas tingkat kehadiran peserta didik dalam kelas online mencapai 80 - 90%, namun seiring dengan
lamanya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tingkat kehadiran peserta didik semakin lama semakin
berkurang. Apabila keadaan ini dibiarkan maka akan berdampak kurang baik pada hasil belajarnya.
Berdasarkan permasalahan diatas. dalam proses pembelajaran jarak jauh, maka diperlukan adanya
inovasi guru dalam memberikan media pembelajaran yang menarik, membangkitkan motivasi belajar siswa
serta membuat siswa bisa menerima, memahami, dan mengerti materi pembelajaran yang diberikan guru dalam
proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudirman (dalam Djamarah (1995) yang menjelaskan
bahwa media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar. Media pembelajaran dapat digunakan
sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pengajaran (Djamarah, 1995).
Dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar (Nana Sudjana, dalam Djamarah
(1995).
Dengan demikian, kehadiran media pembelajaran merupakan keharusan dalam proses pembelajaran
terutama dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, dimana proses pembelajaran dibatasi oleh ruang dan
waktu sangat membutuhkan media agar proses pembelajaran dapat berlangsung. Hal ini disebabkan karena
media pembelajaran dapat membantu pendidik dan peserta didik untuk dapat berkomunikasi secara baik dan
menyenangkan. Guru dapat menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar sehingga dapat merasakan manfaat dari media pembelajaran. Media yang sesuai dengan tujuan dan
karakteristik pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Media website
merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Media web
merupakan media yang dapat digunakan dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu tersebut. Salah satu
contoh media pembelajaran berbasis web adalah Blog.
Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan
(yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini sering kali dimuat dalam urutan
terbalik (isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs
web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si
pengguna blog tersebut (Mr.Mung). Menurut Komariah (2016): Blog atau disebut juga dengan web log adalah
sebuah aplikasi web yang berupa tulisan-tulisan ataupun gambar yang biasa disebut dengan sebuah posting
atau postingan dalam sebuah halaman website umum seperti blog. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian
blig tersebut dapat disimpulkan bahwa blog merupakan bentuk aplikasi web yang memuat postinagn berupa
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gambar, atau tulisan sehingga media web (blog) dapat digunakan sebagai media pembelajaran guru dalam
penyampaian pesan materi dalam berbagai bentuk pada peserta didik.
Berbagai penelitian pengembangan tentang media Blog telah dilakukan dengan tujuan antara lain
untuk menanamkan karakter dan kreatif, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan hasil belajar, sebagai
sarana penunjang pembelajaran, sebagai sarana informasi, sebagai media pembelajaran matematika
(Wijayanti, 2017, Darus Salam (2015), Fatmawati, (2015), Nugroho, (2017), namun penelitian pengembangan
blog yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA dalam pembelajaran jarak jauh akibat covid19 sebelumnya masih belum ada. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran
berbasis web (Blog) dalam pembelajaran jarak jauh akibat pandemic covid -19 pada mata pelajaran IPA.
Keterbatasan pengembangan blog pada penelitian ini terletak pada pengembangan media blog pada
mata pelajaran IPA untuk pembelajaran jarak jauh. Sehingga tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah
untuk menguji kelayakan media pembelajaran berbasis web (Blog) yang digunakan dalam pembelajaran jarak
jauh pada mata pelajaran IPA.
METODE
Penelitian pengembangan ini menggunakan penelitian R & D (Research and Development). Sementara
Prosedur dalam penelitian ini menggunakan 8 tahap dari 10 tahap model Borg and Gall. Adapun tahap-tahap
tersebut meliputi: 1) Observasi Analisis kebutuhan, 2) Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) Validasi
Produk, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba Produk, 7) Revisi Akhir, 8) Penyebarluasan (Sugiyono, 2010).
Dalam pengumpulan data digunakan Instrumen antara lain lembar validasi, lembar observasi dan lembar
angket. Data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif
(Nugraha, 2015). Data kualitatif berupa kritik dan saran dari ahli materi, ahli media, dan guru IPA yang
dihimpun untuk memperbaiki Media Pembelajaran Berbasis Web (Blog) untuk pembelajaran jarak jauh ini.
Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik menggunakan angket. Instrumen penelitian
angket diisi oleh ahli materi, ahli media, praktisi pembelajaran dan peserta didik.
Tabel 1 Kriteria Kualitas kelayakan Media Web (Blog)
Interval Skor

Kriteria

4,00 - 5,00
3,00 - 3,99
2.00 - 2,99
1.00 - 1,99
< 1,00

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Sangat kurang

Rumus Skala Likert
Nilai Kelayakan = Jumlah Skor
Jumlah item

HASIL DAN PEMBAHASAN
Media pembelajaran yang dihasilkan dalam pengembangan media ini yaitu media pembelajaran
berbasis web (blog). Isi yang terdapat dalam media pembelajaran ini antara lain adalah sebagai berikut: (1)
tampilan awal merupakan tampilan yang muncul pertama kali pada media pembelajaran, (2) tampilan menu
utama blog berisi beberapa pilihan menu yaitu: home, profil, perangkat Pembelajaran, materi dan soal online,
(3) tampilan menu perangkat pembelajaran berisi KI, KD, Silabus dan RPP, (4) tampilan menu materi yang
berisi beberapa sub materi dalam bentuk ppt, video,pdf, materi yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran
IPA kelas VIII, dalam menu materi juga berisi artikel terkait lingkungan, dan (5) tampilan menu soal online
berisi soal online berkaitan dengan materi yang diberikan,
Model pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan R & D (Research and
Development). Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan adalah model Borg and Gall dengan
menggunakan 8 tahap dari 10 tahap model Borg and Gall yaitu: 1) Observasi Analisis kebutuhan, 2)
Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Produk, 5) Revisi Produk, 6) Uji coba Produk, 7) Revisi
Akhir, 8) Penyebarluasan (Sugiyono, 2010).
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Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : (1) Tahap
Observasi Analisis kebutuhan yang dilakukan adalah mengetahui karakteristik peserta didik, yakni
pengetahuan dan keterampilan awal dari peserta didik. Menurut Sardiman (1984), kebutuhan adalah
kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan dengan kemampuan,
keterampilan dan sikap siswa yang mereka miliki sekarang. Berdasarkan hasil wawancara Peserta
didik membutuhkan media yang interaktif dan variatif sesuai dengan materi pelajaran yang dilaksanakan pada
model pembelajaran jarak jauh sebagi akibat pandemi covid-19 saat ini. Media pembelajaran yang dibutuhkan
tentunya harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kelak, serta diharapkan mengatasi
kejenuhan siswa dalam belajar sehingga dapat membangkitkan minat peserta didik untuk mencari, mengamati
dan memecahkan masalah yang dihadapinya. (2) Tahap Pengumpulan Data, pada tahap ini dilakukan
pengumpulan data berupa angket tentang penilaian dari ahli materi, ahli media, dan siswa. (3) Desain Produk,
pada tahap ini peneliti mengembangkan bentuk produk awal, meliputi menyiapkan materi yaitu materi IPA
kelas VIII, perangkat IPA kelas VIII, soal online, merancang desain media berbasis web (blog), (4) Validasi
Produk, Pengujian dilakukan dengan melakukan validasi media yang terdiri dari ahli media pembelajaran, ahli
materi dari Guru IPA dan ahli bahasa dari guru Bahasa Indonesia. Hasil penelitian pengembangan media
berbasis web (blog) diuji validitas melalui hasil analisis data dari: a) uji coba awal yang meliputi 2 validasi
ahli materi dan media. b) Uji coba lapangan yang meliputi uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar. Uji
coba uji kelompok kecil uji ini berjumlah 10 orang siswa dari kompetensi keahlian media berbasis web (blog).
Ujicoba kelompok besar sampel diambil pada satu kelas yaitu siswa kelas VIII H (30 orang), (5) Revisi Produk,
data dan saran yang ada pada hasil wawancara digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan
merevisi media pembelajaran. (6) Uji coba Produk, Uji coba awal dimaksudkan untuk mengantisipasi
kesalahan pada pengguna (pebelajar). Ahli materi memberikan penilaian terhadap aspek kesesuaian materi
dengan standar isi (kurikulum), kejelasan dan ketepatan teks yang digunakan, ahli media memberikan penilaian
terhadap aspek daya tarik, tampilan, bahasa. Dari data hasil ahli materi, dan ahli media dijadikan pertimbangan
untuk melakukan perbaikan produk media pembelajaran. Media pembelajaran yang diuji cobakan dievaluasi
oleh ahli materi dan ahli media. pengujian sebanyak 2 kali yaitu uji coba kelompok kecil dan uji kelompok
besar (7) Revisi Akhir, Aspek yang direvisi dan penyempurnaan berdasarkan pada analisis data uji coba yang
telah dilaksanakan adalah untuk menggali beberapa aspek yang lazim dalam produk ini adalah ketepatan bahan
pembelajaran dan rancangan media, bahasa yang digunakan, kualitas tampilan dan penyajian materi pada
produk, kemenarikan bahan ajar. Hasil revisi tersebut menghasilkan media pembelajaran berupa media
pembelajaran berbasis web (blog) dan tahap (8) Penyebarluasan, pada tahap ini media pembelajaran web
(blog) disebarluaskan penggunaannya pada siwa kelas VIII yang diajar peneliti yaitu pada siswa kelas VIII H,
I dan J SMP N 1 Pandaan.
Keefektifan dan keefisiensian yang tinggi dari media pembelajaran berbasis web (blog) yang
dikembangkan dalam penelitian ini menjadi harapan peneliti agar media pembelajaran berbasis web (blog)
layak untuk digunakan sebagai media dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA kelas VIII di
SMP N 1 Pandaan. Menurut Soeharto (2003), penggunaan media secara tepat dan bervariasi akan
menimbulkan kegairahan belajar, yang memungkinkan ineteraksi lebih langsung antara siswa dengan
lingkungan, yang kesemuanya akan menimbulkan motivasi belajar siswa. Hasilpenelitian Brown, dalam
Soeharto (2003), menunjukkan bahwa penggunaan gambar dapat merangsang minat dan perhatian siswa.
Selanjutnya hasil penelitian dari Schramm (dalam Soeharti, 2003) menunjukkan bahwa siswa yang telah
termotivasi dapat belajar dari medium apa saja, jika media itu dipakai menurut kemampuannya dan disesuaikan
dengan kebutuhannya.
Hasil validasi dari ahli materi mata pelajaran IPA menyatakan bahwa produk pengembangan sudah
layak diimplementasikan pada pembelajaran. Ahli materi berpendapat bahwa media pembelajaran blog sudah
memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran mandiri dan pembelajaran jarak jauh dari segi isi atau materi
pembelajaran, kebahasaan, dan sajian materi dengan kualifikasi sangat baik. Kelayakan materi adalah
kelayakan yang dilihat dari segi kebahasaan, isi materi dan struktur sajian keseluruhan materi skor rata-rata
4,55 yaitu berada pada kategori “Sangat Baik”. Validasi penilaian ahli media diperoleh skor rata-rata 4,10
yaitu pada kategori “Sangat Baik”. Validasi penilaian ahli bahasa diperoleh skor rata-rata 4,4 yaitu berada pada
katagori “Sangat baik” Selain itu dari hasil uji coba skala kecil respon peserta didik memperoleh skor
4,50 yaitu pada kriteria “Sangat Baik”, dan sedangkan pada uji coba skala besar respon peserta didik
memperoleh skor rata-rata 4,28 yaitu pada kriteria “Baik”.
1). Validasi ahli media
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Hasil wawancara dengan ahli media yang dilaksanakan secara onlie dengan media telegram dan wa
diberikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Hasil wawancara dengan ahli media 1 (Bpk. Nur Wiji, MA Daruttauhid Malang) melalui media
telegram terkait kelayakan media pembelajaran blog yang dikembangkan

Gambar 2. Hasil wawancara dengan ahli media 2 ( Bapak Imam Safi’I SMKN Robatang Sampang) melalui
media wa terkait kelayakan media pembelajaran blog yang dikembangkan.
Sementara ahli media 3 memberikan hasil validasinya berupa deskripsi yang dikirim dalam bentuk
word, sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil validasi dengan ahli media 3 ( Bapak Ahmad Adib Efendi SMP Alkautsar Malang)
Agar media yang dikembangkan benar-benar layak, maka peneliti juga mengkonsultasikan dengan Ibu
Sri Watini Dosen Inovasi Pembelajaran. Adapun hasil konsultasi media yang dikembangkan ditunjukkan pada
gambar berikut.

Gambar 4. Hasil konsultasi melalui wa dengan Ibu Sri Watini Dosen Inovasi Pembelajaran
Hasil validasi dari ahli media berdasarkan perolehan skor untuk kelayakan media pembelajaran yang
dikembangkan ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Ahli media terhadap media berbasis web (blog)
Ahli Media
Skor
Nilia Kelayakan
Kriteria
Ahli Media 1
16
4,0
Sangat baik
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Ahli Media 2
16
4,0
Sangat baik
Ahli Media 3
17
4,25
Sangat baik
Sumber: (hasil penilaian peneliti)
Berdasarkan hasil perolehan skor ahli media maka diperoleh hasil perhitungan untuk menentukan kelayakan
rata –rata dari ahli media dengan rumus :
Nilai Kelayakan = jumlah skor yang diperoleh
= 50 = 4,16
Jumlah item
12
Adapun Saran perbaikan yang diberikan oleh ahli media antara lain:
Tabel 2. Saran Perbaikan Ahli Media
No

Aspek

Saran Perbaikan

1

Tampilan

Merubah ukuran header agar lebih pas

2

Bahasa

3

Isi

Perlu penggunaan judul yang menampilkan
kesan non formal seperti: mari belajar katrol
yukk…
“Apa sih yang disebut gaya??...”
Ditambah artikel tentang pendidikan sesuai
tujuan blog

4

Kemenarikan

Memberikan gambar pada header, tulisan
header diperbesar agar kelihatan menarik

Hasil Perbaikan
Ukuran semula 960px x 150px telah
diubah menjadi 980 px x 180px
Memberikan judul pada materi
dengan bahasa non formal

Telah menambah artikel tentang
wisata edukasi budidaya ikan koi
untuk
meningkatkan
peduli
lingkungan pada siswa
Pada Header ditambahkan gambar
laptop. Besar tulisan diperbesar agar
sesuai dengan gambar dan lebar
Header

2) Validasi ahli materi
Masukan dari rekan guru IPA terkait materi yang disajikan dalam media yang dikembangkan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 5: Hasil validasi dengan ahli materi 1 ( Ibu Khusnul M, guru IPA SMPN Ngoro)
Hasil validasi dari ahli materi berdasarkan perolehan skor untuk kelayakan media pembelajaran yang
dikembangkan ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Hasil Penilaian Skor dari Ahli materi terhadap media berbasis web (blog)
Ahli Media
Skor yang diperoleh
Nilai kelayakan
Kriteria
Ahli Materi 1
18
4,5
Sangat baik
Ahli Materi 2
18
4,5
Sangat baik
Ahli Materi 3
17
4,25
Sangat baik
Ahli Materi 4
20
5.00
Sangat baik
Sumber: (hasil penilaian peneliti)
Berdasarkan hasil perolehan skor ahli materi maka diperoleh hasil perhitungan untuk menentukan kelayakan
rata-rata ahli materi dengan rumus :
Nilai Kelayakan = jumlah skor yang diperoleh
= 72 = 4,55
Jumlah item
16
Tabel 4. Saran Perbaikan Ahli Media
No

Aspek

Saran Perbaikan
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1

Kurikulum

2

Bahasa

3

Isi

4

Kemenarikan

Sebaiknya pada setiap materi yang
diberikan ada indikator dan tujuan
pembelajaran
Penggunaan bahasa tidak terlalu formal
Harus praktis dan mudah dipahami
Setiap slide pada materi ada penjelasan,
pada setiap gambar juga diberi penjelasan,
diberikan suara dalam setiap slide
Diberikan gambar-gambar yang menarik
pada setiap materi, warna pada tampilan
buat lebih menarik kekinian

Pada materi yang diposting
diberikan indikator dan tujuan
Penggunaan bahasa dengan
Pemberian
materi
dengan
menggunakan video yang ada suara
Mengubah tema dari dengan warna
merah jambu, sebelumya warna
hijau, gambar bacground diganti
gambar yang lebih menarik

3) Validasi dari ahli bahasa
Hasil validasi dari ahli bahasa berdasarkan perolehan skor untuk kelayakan media pembelajaran yang
dikembangkan ditunjukkan pada tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Hasil Penilaian Skor dari Ahli bahasa terhadap media berbasis web (blog)
Ahli Media
Skor yang diperoleh
Nilai kelayakan
Kriteria
Ahli Materi 1
18
4,5
Sangat baik
Ahli Materi 2
17
4,25
Sangat baik
Berdasarkan hasil perolehan skor ahli bahasa maka diperoleh hasil perhitungan untuk menentukan kelayakan
rata-rata ahli bahasa dengan rumus :
Nilai Kelayakan = jumlah skor yang diperoleh
= 35 = 4,4
Jumlah item
8
Berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi diatas dapat dilihat bahwa pada aspek media
diperoleh nilai 4,0 dari validator 1 dan diperoleh nilai 4,0 dari validator 2 dan diperoleh 4,25 dari validator 3
sehingga hasil rata-rata yang diperoleh dari ahli media mencapai angka 4,16 hal ini berarti media pada kriteria
sangat baik. Hasil aspek materi diperoleh nilai 4,5 dari validator 1 dan diperoleh nilai 4,5 dari validator 2,
diperoleh nilai 4,50 dari validator 3 dan diperoleh 5,0 dari validator 4 sehingga skor rata-rata yang diperoleh
oleh ahli materi mencapai angka 4,55 pada kriteria sangat baik, sedangkan pada aspek bahasa diperoleh nilai
4,5 dari validator 1, diperoleh nilai 4,25 dari validator 2 sehingga hasil skor rata-rata yang diperoleh dari ahli
bahasa yaitu 4,4 pada kriteria sangat baik. Media pembelajaran berbasis web (blog) oleh para validator dapat
di simpulkan bahwa media yang dikembangkan memiliki kriteria kelayakan yang sangat baik. Saran dan
masukan dari para validator sangat berperan dalam pengembangan media berbasisi web (blog) ini. Dari Hasil
yang diperoleh berdasarkan kriteria kelayakan media berbasis web (blog) tersebut maka hasil produk media
blog dapat di lanjutkan untuk uji coba lapangan
3) Hasil respon uji lapangan ditunjukkan pada tabel 6 berikut:
Tabel 6. Hasil Respon uji lapangan terhadap media berbasis web (blog)
Uji Coba
Kelompok kecil (10 siswa)
Kelompok besar (30 siswa)_

Skor

Hasil respon

Kriteria

180
514

4,5
4,28

Sangat baik
Sangat baik

Berdasarkan hasil perolehan skor uji coba kelompok kecil maka diperoleh hasil perhitungan untuk menentukan
kelayakan dengan rumus :
Nilai Kelayakan = jumlah skor yang diperoleh
= 694 = 4,28
Jumlah item
120
Berdasarkan data Tabel 6, kegiatan uji coba yang telah dilakukan pada peserta didik kelas VIII H SMP N 1
Pandaan dapat diambil kesimpulan bahwa respon peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis web
(blog) yang dikembangkan pada uji coba mengalami penurunan pada uji skala besar diakibatkan jumlah
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responden yang jauh berbeda, akan tetapi masih dalam kategori sangat baik. Grafik hasil uji coba disajikan
pada gambar berikut:
4.55
4.5
4.45
4.4
4.35
4.3
4.25
4.2
4.15

4.5

4.28

Hasil Respon

Kelompok Kelompok
Kecil
Besar

Gambar 6: Respon Uji Skala Kecil dan Uji Skala Besar
Berdasarkan hasil uji coba lapangan, diperoleh kelayakan media masuk pada kriteria sangat baik,
sehingga penelitian dan pengembangan media ini menarik digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran
jarak jauh menggunakan media pembelajaran berbasis web (blog), para pengguna terutama peserta didik bisa
memperoleh ketrampilan dan pengetahuan tersendiri (belajar mandiri). Pemanfatan media berbasis web (blog)
oleh guru IPA sebagai media alternatif penyampaian pengetahuan, media pembelajaran online, serta solusi
untuk masalah pembelajaran jarak jauh dimana motivasi belajar peserta didik menurun sebagai dampak
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama akibat pandemic covid-19 yang sampai saat ini masih
berlangsung.
Menurut Nugroho (2017) Blog merupakan perpustakaan terbesar didunia, karena blog dapat berfungsi
sebagai sumber belajar dan sekaligus media pembelajaran bagi peserta didik. Sementara Wahyudi (2014)
berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulakn bahwa blog sebagai media pembelajaran interaktif merupakan
media berkomunikasinya dosen dengan mahasiswa dalam memudahkan proses pembelajaran sehingga terjadi
interaksi yang aktif antara keduanya.
Hasil dari media pembelajaran berbasis web (blog) yang dikembangkan hasil dari revisi berdasarkan
validasi ahli media dan materi diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Tampilan awal Media berbasis we (Blog) sebelum revisi
Untuk menuju media berbasis web (Blog) ketik alamat: https://blog-saintic.blogspot.com/

Gambar 7.1 Tampilan halaman profil

Gambar 7.2 Tampilan halaman Perangkat KBM
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Gambar 7.3 Tampilan halaman Soal online

Gambar 7.4 Tampilan halaman materi
2) Tampilan media berbasis web (Blog) setelah revisi

Gambar 8.1 Tampilan Halaman Home (Beranda)

Gambar 8.2 Tampilan Halaman Perangkat KBM
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Gambar 8.3 Tampilan Halaman Materi

Gambar 8.4 Tampilan Halaman Soal online
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, validasi penilaian ahli materi, ahli media dan ahli
bahasa diperoleh skor rata-rata 4,55 untuk ahli materi dengan kategori “Sangat Baik”, skor rata-rata 4,10 dari
validasi ahli media dengan kategori “Sangat Baik”, sementara validasi penilaian ahli bahasa diperoleh skor
rata-rata 4,4 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan itu dari hasil uji coba skala kecil respon peserta didik
memperoleh skor 4,50 dengan kriteria “Sangat Baik”, dan sedangkan pada uji coba skala besar respon peserta
didik memperoleh skor rata-rata 4,28 yaitu pada kriteria “Sangat Baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran berbasis web (blog) berada dalam kategori sangat baik dan dapat digunakan maupun
disebarluaskan dalam pembelajaran jarak jauh khusunya pada mata pelajaran IPA kelas VIII. Saran yang dapat
diberikan untuk penelitian pengembangan selanjutnya adalah diharapkan dapat mengembangkan media
pembelajaran berbasis web (blog) pada kelas lain , mata pelajaarn lain ataupun dapat mengembangkan media
pembelajaran lain untuk membantu dalam penyampaian materi IPA kelas VIII.
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Abstrak
IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang memegang peran penting untuk menyiapkan peserta didik di era industri
4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran IPA dengan sumber
belajar Alas Kandung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Populasi penelitian adalah seluruh
peserta didik kelas VII di MTs PSM Tanen kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung, Jawa Timur tahun ajaran
2018/2019 yang berjumlah 75 peserta didik. Pengambilan sampel menggunakan custom random sampling dengan satu
kelas terpilih. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan
ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran belum mencakup aspek-aspek berpikir kritis. Hasil wawancara juga
menunjukkan bahwa guru belum melibatkan lingkungan sekitar peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Sementara
itu, terdapat objek wisata Alas Kandung yang terletak ± 2,3 km dari sekolah tempat penelitian. Alas Kandung memiliki
komponen ekosistem kompleks yang sesuai dengan kompetensi dasar materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan
untuk sekolah menengah pertama. Penerapan lingkungan konkrit sebagai sumber belajar akan mengoptimalkan
keterampilan berpikir peserta didik. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran IPA dengan sumber belajar Alas Kandung
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.
Kata kunci: perangkat pembelajaran, sumber belajar, berpikir kritis

PENDAHULUAN
IPA merupakan ilmu pengetahuan mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita.
Pembelajaran IPA di sekolah idealnya terdiri dari proses penemuan, pembentukan sikap ilmiah, kemudian
menghasilkan produk IPA (Toharudin, 2011). Belajar penemuan merupakan teori yang dikemukakan oleh
Jerome Bruner. Bruner (1960) menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan
secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Peserta didik yang
mengonstruksi pengetahuan sendiri dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir, bertindak dan
bersikap ilmiah dalam menyelesaikan masalah akan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna
(Sriarunrasmee et al., 2016). Pengetahuan bermakna yang dilatihkan melalui proses penemuan dan
pembentukan sikap ilmiah bagi peserta didik akan mendorong mereka untuk lebih rajin dan termotivasi dalam
belajar (Fahim & Eslamdoost, 2014).
Pendekatan pembelajaran yang dapat menciptakan pengetahuan bermakna bagi peserta didik salah
satunya adalah pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning) (Muslich, 2007). Pendekatan
kontekstual merupakan alternatif pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk belajar
‘mengalami’, bukan ‘menghafal’ (Zahorik, 1995). Dewey (1916) mengatakan bahwa peserta didik akan belajar
dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan atau
fenomena yang terjadi di sekelilingnya.
Pembelajaran IPA saat ini lebih mengarahkan peserta didik untuk menghafal berbagai rumus tanpa
penguatan konsep-konsep dasar yang menjadi bagian esensi dari materi yang sedang dipelajari (Putri, 2018;
Susilowati et al., 2017). Peserta didik tidak membentuk struktur kognitif antara pengetahuan awal yang sudah
dimiliki dengan pengetahuan barunya, sehingga tidak terbangun pengetahuan yang bermakna (Putri, 2018).
Pembelajaran cenderung berbasis produk IPA (Sunarno, 2017). Peserta didik tidak dibiasakan mengalami
proses penemuan produk IPA sehingga, kemampuan pengembangan pikiran, bertindak, dan bersikap
ilmiahnya cenderung rendah (Sunarno, 2017).
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Banyak kajian menujukkan keterampilan berpikir kritis peserta didik di Indonesia memprihatinkan
(Febri et al., 2019; Fuad et al., 2017). Berpikir kritis merupakan salah satu fokus utama pendidikan di Indonesia
abad 21 ini. Karakteristik Abad 21 yaitu teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat.
Perkembangan tersebut memacu individu agar dapat bersaing secara global dalam dunia pendidikan dan dunia
kerja. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang diharapkan menjadi output dalam
proses pembelajaran (Kemdikbud, 2018). Facione (2020) menyatakan bahwa individu dengan pemikiran kritis
mampu menganalisis dan mengevaluasi setiap informasi yang diterima, memunculkan pertanyaan dan
memecahkan masalah, menilai informasi yang relevan, berpikiran terbuka, serta mampu berkomunikasi secara
efektif. Pendidikan saat ini perlu melatih peserta didik agar menjadi seorang pemikir kritis yang mampu
bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan (Astutik, 2017).
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan secara
sistematis dan faktual. Teknik pengambilan data melalui tes, wawancara, dan observasi, kemudian data
dianalisis. Tes dilakukan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis peserta didik menggunakan 8 soal esai,
analisis data akan dilakukan pada setiap indikator. Wawancara dilakukan kepada peserta didik dan guru IPA.
Sedangkan observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan sekitar peserta didik, proses pembelajaran di kelas
beserta perangkat pembelajaran yang digunakan, dan dilakukan analisis terhadap daya serap Ujian Nasional
(UN) peserta didik. Penelitian terkait analisis kebutuhan perangkat pembelajaran menggunakan sumber belajar
Alas Kandung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis ini menggunakan sampel 24 peserta didik kelas
VII B MTs PSM Tanen yang terpilih dengan teknik custom random sampling dari total populasi 75 peserta
didik kelas tujuh dari MTs PSM Tanen di kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis daya serap Ujian Nasional di MTs PSM Tanen pada satu tahun terakhir diperoleh data
sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil Ujian Nasional (UN) pada MTs PSM Tanen materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan
Persentase Daya Serap UN
Topik Interaksi Makhluk
Tahun
Satuan
Hidup dan Lingkungan
Kabupaten Provinsi
Nasional
Pendidikan
2018/2019
Menentukan jenis interaksi
dari dua komponen dalam
45,45
49,41
43,33
38,65
ekosistem
Tabel 1. menunjukkan bahwa daya serap UN peserta didik belum terpenuhi, yakni masih di bawah
55% dan perlu ditingkatkan. Guru juga mengemukakan bahwa hampir seluruh peserta didik kesulitan dalam
mengerjakan soal UN materi interaksi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan soal tersebut merupakan soal
analisis. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada perangkat pembelajaran yang digunakan kaitannya
dengan materi interaksi makhluk hidup. Analisis profil awal keterampilan berpikir kritis peserta didik diketahui
bahwa 75% peserta didik memiliki kategori sangat kurang, dan 25% peserta didik memiliki kategori kurang
dalam berpikir kritis (Ratnasari et al., 2020).
Berdasarkan pada wawancara dan observasi yang dilakukan, diperoleh beberapa poin utama yang
menjadi perhatian khusus terhadap kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran. Pembelajaran yang
belum berpusat pada peserta didik menjadikan peserta didik pasif dalam proses pembelajaran, dan hanya
menerima informasi yang diberikan oleh guru dan buku. Pembelajaran bermakna belum benar-benar terlaksana
di dalam proses pembelajaran IPA, sehingga penerapan ilmu IPA secara konkret sulit untuk dapat dipahami
peserta didik. Padahal, konsep-konsep IPA sebenarnya dekat dengan lingkungan peserta didik.
Analisis terhadap perangkat pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan yang
dimiliki guru diuraikan sebagai berikut.
a. Silabus, diketahui bahwa guru tidak menyusun silabus.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), diketahui 1) kompetensi dasar 3.7 menggunakan kata kerja
operasional tingkat C4, tetapi pada indikator pencapaian kompetensi hanya menggunakan kata kerja
operasional dari tingkat C2 dan C1; 2) tujuan pembelajaran tidak dijabarkan dari indikator pencapaian
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c.

d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

kompetensi; 3) tujuan pembelajaran belum dirancang berdasarkan format ABCD (Audience, Behavior,
Condition, Degree); 4) model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, tetapi pada
kegiatan pembelajaran tidak ada perumusan masalah; 5) beberapa soal tes tidak mencakup indikator
pencapaian kompetensi yang telah dirancang.
Instrumen penilaian autentik, hasil temuan 1) aspek pengetahuan → pengetahuan peserta didik dinilai
dengan soal tes pilihan ganda dan esai yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban tetapi belum ada
keterangan skor pada tiap soal; 2) aspek keterampilan → keterampilan peserta didik dinilai dengan
mengamati keaktifan peserta didik dalam bertanya saat proses pembelajaran tanpa instrumen tertulis; 3)
aspek sikap → sikap peserta didik dinilai melalui presensi pelaksanaan sholat dhuha di masjid sekolah.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), guru menggunakan LKPD yang sudah ada dalam bahan ajar yang
digunakan, yaitu buku dengan Judul Ilmu Pengetahuan Alam / Galileo.
Media pembelajaran, guru menggunakan power point.
Bahan ajar Ilmu Pengetahuan Alam / Galileo, diketahui bahwa 1) analisis aspek konten isi, penyajian
materi, kebahasaan, dan grafika memiliki nilai gap yang bervariasi yakni 15,15% untuk konten isi, 6,06%
untuk penyajian materi, 18,18% untuk kebahasaan, dan 12,12% untuk grafika; 2) analisis menggunakan
indikator kemampuan berpikir kritis Facione (2020) diketahui bahwa bahan ajar yang digunakan belum
melatihkan berpikir kritis pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan (Ratnasari et al., 2020).
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diketahui 1) pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru;
2) metode yang sering digunakan adalah metode ceramah; 3) sebagian besar responden (84% peserta didik)
mengatakan media pembelajaran yang digunakan guru adalah power point; 4) seluruh responden (100%
peserta didik) mengatakan belum pernah melakukan percobaan selama pembelajaran IPA.
Cara belajar peserta didik, sebagian besar responden (92% peserta didik) mengaku belajar IPA dengan
menghafal, sedangkan 8% peserta didik belajar IPA dengan memahami. Peserta didik yang menghafal
materi pelajaran beranggapan bahwa dengan menghafal akan mengetahui semua isi buku.
Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, seluruh responden (100% peserta didik) mengatakan
belum pernah melakukan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Guru juga
mengaku belum mengenal perangkat pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan seperti tempat wisata
sebagai sumber belajar.
Lokasi, MTs PSM Tanen memiliki jarak ± 2,3 km dengan Alas Kandung. Selain itu MTs PSM Tanen juga
dekat dengan area sawah dan perkebunan.
Pengetahuan peserta didik terhadap Alas Kandung, seluruh responden (100% peserta didik) mengetahui
Alas Kandung dan sudah pernah mengunjunginya. Beberapa peserta didik juga memiliki tempat tinggal
yang dekat dengan Alas Kandung.
Pemanfaatan Alas Kandung sebagai sumber belajar, guru IPA di MTs PSM Tanen belum pernah
memanfaatkan Alas Kandung sebagai sumber belajar. Adapun guru yang sudah memanfaatkan Alas
Kandung sebagai alternatif proses pembelajaran adalah guru Penjaskes, yang mana peserta didik diajak ke
Alas Kandung untuk refreshing.

Berdasarkan analisis perangkat pembelajaran tersebut, ditemukan bahwa beberapa bagian dari
perangkat pembelajaran masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Selain itu, bepikir
kritis memang belum dibiasakan kepada peserta didik. Sehingga, diperlukan perangkat pembelajaran yang
mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada materi interaksi makhluk hidup dan
lingkungan. Dengan mempertimbangkan lingkungan peserta didik, Alas Kandung, sawah, maupun kebun
memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar khususnya pada materi interaksi makhluk hidup
dan lingkungan. Tetapi, antara Alas Kandung, sawah, maupun kebun masing-masing memiliki beberapa
komponen ekosistem yang berbeda. Di antara ketiganya, Alas Kandung memiliki komponen ekosistem yang
lebih kompleks dan sesuai dengan kompetensi dasar materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi,
pengembangan perangkat pembelajaran IPA dengan sumber belajar Alas Kandung pada materi interaksi
makhluk hidup dan lingkungan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis memang diperlukan.
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Alas Kandung merupakan sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning
resources by utilization) (Suprihatiningrum, 2013). Sebagai objek sumber belajar yang terletak di lingkungan
sekitar peserta didik, Alas Kandung akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Pembelajaran dengan kebermaknaan tertinggi ialah apabila peserta didik mengalami dengan berbuat dan
terlibat (Dewey, 1916). Lingkungan yang berpotensi sebagai sumber belajar memberikan kontribusi yang besar
kepada peserta didik dalam proses pembelajaran (Manoli et al., 2015). Sumber belajar konkret dipadukan
dengan model pembelajaran yang sesuai dapat membantu peserta didik dalam membangun dan menemukan
konsep pada materi yang sedang dipelajari (Ilma & Wijarini, 2017; Mumpuni et al. 2013). Ardan (2016) dan
Sarah & Maryono (2014) mendukung bahwa pembelajaran berbasis lingkungan mampu melatih proses
berpikir peserta didik melalui kegiatan eksplorasi, analisis dan evaluasi secara nyata. Keberadaan lingkungan
konkret dalam proses pembelajaran memberikan efek pada kedekatan antara objek yang diajarkan dengan
pembelajar.
PENUTUP
Perangkat pembelajaran IPA dengan sumber belajar Alas Kandung untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kritis peserta didik perlu dikembangkan. Alas Kandung dipilih sebagai sumber belajar karena memiliki
komponen ekosistem yang kompleks. Pemanfaatan Alas Kandung sebagai sumber belajar menjadikan proses
pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan mampu melatihkan pemikiran kritis kepada
peserta didik.
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Abstrak
Di tengah revolusi industri 4.0 dan tantangan pandemi seperti saat ini, Guru dituntut untuk dapat membuat konten bahan
ajar yang menarik dan edukatif serta mendukung pembelajaran online. Untuk itu, Jurusan IPA Terpadu FMIPA UNNES
memberikan pelatihan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality (AR) kepada Kelompok Guru IPA di
SMA Islam Rodlotus Saidiyyah. Semarang. Teknologi AR dapat menampilkan berbagai objek fisik secara virtual,
terutama sebagai alternatif pengganti alat peraga bagi mata pelajaran IPA. Program pelatihan dilaksanakan secara
online selama 40 hari mulai dari persiapan, sosialisasi tentang AR, pembuatan objek 3D, pembuatan media berbasis AR,
hingga Guru mengembangkan media pembelajaran berbasis AR secara mandiri. Pendampingan dilakukan melalui
pertemuan Zoom, grup WhatsApp, dan Google Classroom. Melalui program pelatihan ini, guru mendapatkan
peningkatan kualitas dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif yang mendukung pembelajaran online saat
terjadi pandemi.
Kata kunci: Media Pembelajaran, Augmented Reality, Pembelajaran Daring, Pendidikan IPA

PENDAHULUAN
Pada situasi pandemi seperti saat ini, sangat diperlukan inovasi media pembelajaran interaktif yang
mendukung pembelajaran daring. Sampai saat ini media pembelajaran interaktif belum berkembang dengan
optimal di Indonesia (Iksan, 2018). Salah satu kendala pengembangan media pembelajaran interaktif adalah
kurang dikuasainya teknologi pengembangan media interaktif oleh para guru, sehingga pengembangan materi
pembelajaran interaktif dengan komputer kurang optimal (Mursid, 2011).
Guru dituntut memiliki kompetensi dasar antara lain: kemampuan membuat desain instruksional
(instructional design) pembelajaran sesuai kaidah paedagogis, penguasaan TIK dalam pembelajaran yakni
pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dalam rangka memperoleh materi ajar yang up to date dan
berkualitas, dan penguasaan materi pembelajaran (subject metter) sesuai keahliannya (Nurcahyono dan
Permanasari, 2015)
Salah satu media pembelajaran interaktif yang sekarang banyak dikembangkan dan diminati adalah
media pembelajaran menggunakan Augmented Reality (AR) (Verina, 2019). AR adalah teknologi yang dapat
menggabungkan suatu objek 3D ke dalam lingkungan nyata menggunakan media kamera. Kelebihan metode
AR ini adalah tampilan visual yang menarik, karena dapat menampilkan objek 3D yang seakan-akan ada pada
lingkungan nyata (Kumoro, et al, 2017). Media berbasis AR juga sangat mendukung pembelajaran daring
dimana siswa dapat melihat secara visual linkungan nyata tanpa harus keluar rumah. Augmented Reality
merupakan suatu teknologi interaksi yang menggabungkan antara dunia nyata (real world) dan dunia maya
(virtual world) (Wisudawati, et al, 2014; Firman, 2017)
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada beberapa guru dan wali murid dari peserta didik di
SMP Islam Rodlotus Saidiyyah, permasalahan terkait dampak dari perkembangan teknologi juga dirasakan
oleh guru dan anak-anak didik di sekolah tersebut. Media yang digunakan oleh guru cenderung masih bersifat
statis dan kurang menarik. Anak-anak perlu pendampingan dan dorongan motivasi yang tinggi dari guru untuk
bisa belajar di sekolah dan dari orang tua ketika di rumah. Terlebih lagi, kondisi pandemi seperti saat ini
menuntut guru untuk dapat berinovasi mengembangkan media pembeljaran yang interaktif. Sebagian besar
Guru IPA SMP Islam Rodlotus Saidiyyah Semarang juga kurang memiliki skill dalam penggunaan teknologi
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informasi untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, SMP Islam Rodlotus Saidiyyah tidak terdapat beberapa
alat peraga yang mendukung pembelajaran IPA. Hal ini menjadi potensi besar untuk mengembangkan media
berbasis AR yang perannya mampu menggantikan alat peraga.
Dari permasalahan di SMP Islam Rodlotus Saidiyyah terkait kebutuhan media pembelajaran interaktif
dalam pembelajaran IPA yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran daring di
tengah pandemic, maka tim pengabdi Jurusan IPA Terpadu Universitas Negeri Semarang (UNNES) berusaha
memberikan solusi dengan program Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented Reality pada
Kelompok Guru IPA SMP Islam Rodlotus Saidiyyah. Program ini menggabungkan kebutuhan pengamatan
objek dalam pembelajaran IPA yang tidak bisa diakomodir karena ketersediaan alat peraga dan mobilitas
siswa, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran IPA.
Tujuan yang menjadi prioritas pada solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah
meningkatkan kualitas guru IPA melalui pengembangan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan
metode Augmented Reality dan meningkatkan motivasi peserta didik melalui penerapan media pembelajaran
dengan menggunakan metode Augmented Reality ke dalam smartphone atau komputer untuk digunakan pada
aktifitas digital peserta didik dari rumah masing-masing (Feoh, et al, 2019)
METODE
Subyek pengabdian pada kegiatan Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented Reality
adalah kelompok Guru IPA SMP Islam Rodlotus Saidiyyah Semarang. Kegiatan terbagi dalam 3 tahapan yaitu
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan partisipasi dari subyek pengabdian, baik
dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 15 Juli 23 Agustus 2020.
1. Tahap Persiapan
Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Koordinasi tim dosen pengabdian masyarakat dengan Kepala SMP Islam Rodlotus Saidiyyah
b. Penyusunan jadwal pelaksanaan program, dilakukan bersama dengan subyek pengabdian
c. Menyusun materi media interaktif berbasis augmented reality
d. Menyiapkan materi, peralatan, dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuta media
pembelajaran. Sofware yang digunakan adalah Unite AR
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan dilakukan secara daring dengan tahapan sebagai berikut
a. Tim pengabdi memberikan penjelasan awal mengenai materi media augmented reality (AR) dengan
kegiatan webinar melalui Zoom meeting
b. Peserta pelatihan mengembangkan media pembelajaran berbasis AR secara mandiri dengan menyimak
materi dan video tutorial yang telah disiapkan tim pengabdi melalui Google Classroom
c. Pendampingan pembuatan media berbasis AR yang berisi objek materi IPA oleh tim pengabdian melalui
WhatsApp Grup
d. Peserta pelatihan mendemonstasikan media berbasis AR yang telah berhasil dibuat mengunakan
smartphone, tim pengabdi mendokumentasikan kegiatan
3. Tahap Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
Pada kegiatan ini juga akan dievaluasi kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis AR yang
telah dibuat serta mempertimbangkan masukan-masukan atau tanggapan dari peserta pelatihan yang
bersifat konstruktif. Kegiatan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai evaluasi keseluruhan program
dilakukan penyebaran angket Google Form.

81

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

• Koordinasi dengan
subyek pengabdian
• Penyusunan jadwal
kegiatan
• Penyusunan materi
dan persiapan
perangkat lunak
pendukung AR

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan
• Webinar dengan
Zoom Meeting
• Materi dan video
tutorial dengan
Google Classroom
• Pendampingan
dengan grup
WhatsApp

• Evaluasi program
dari peserta
• Evaluasi produk
media AR yang
dibuat peserta

Tahap Evaluasi

Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented Reality pada Kelompok
Guru IPA SMP Islam Rodlotus Saidiyyah dilaksanakan secara daring yang terdiri dari kegiatan webinar
melalui Zoom meeting, penyampaian materi pelatihan dan video tutorial melalui Google Classroom, dan
Pendampingan pelatihan menggunakan Grup WhatApp. Selanjutnya kegiatan juga dipublikasikan melalui
website resmi Jurusan IPA Terpadu. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui penyebaran angket dengan Google
Form.
1. Kegiatan webinar
Kegiatan webinar dilaksanakan menggunakan platform Zoom Meeting yang diikuti oleh semua Tim
Pengabdi dan Peserta Pelatihan yang berjumlah 6 orang. Materi yang disampaikan dalam webinar terdiri
dari 2 bagian yaitu Pemanfaatan Media Pembelajaran berbasis AR untuk pembelajaran sains, dan AR
dengan Aplikasi Unite AR. Pada bagian materi pertama dibahas tentang bagaimana potensi AR sebagai
media pembelajaran, materi IPA apa saja yang cocok menggunakan materi AR, kemudian dilanjutkan
dengan contoh-contoh media AR yang sudah banyak dikembangkan. Bagian materi kedua berisi tentang
bagaimana penggunaan aplikasi Unite AR untuk mengembangkan media AR beserta kelebihan dari aplikasi
Unite AR.
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Gambar 2. Tangkap layar kegiatan webinar menggunakan Zoom Meeting
2. Penyampaian materi pelatihan dan video tutorial
Materi pelatihan dan video tutorial disampaikan melalui LMS Google Classroom. Materi terbagi
menjadi 4 bagian yaitu pengantar media AR, objek 3D dan image marker, membuat AR dengan aplikasi
unite AR, dan instalasi aplikasi Android Unite AR dan scan media AR. Peserta mendapatkan materi berupa
video tutorial dan penugasan sesuai dengan bagian materi yang harus diselesaikan

Gambar 3. Tangkap layar Google Classroom pada Pelatihan AR
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Gambar 4. Tangkap layar Penugasan Peserta
3. Pendampingan pelatihan
Untuk memudahkan interaksi peserta dan tim pengabdi, maka dibuatlah grup WhatsApp sebagai
sarana pendampingan bagi peserta dalam membuat produk media AR. Peserta dapat menanyakan dan
membahas kesulitan-kesulitan saat mengembangkan media AR. Peserta pelatihan juga dapat
mengkonsultasikan tugas kepada tim pengabdi.

Gambar 5. Tangkap layar Pendampingan menggunakan Grup WhatsApp
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Gambar 6. Tangkap layar pengumpulan tugas via Grup WhatsApp
4. Publikasi Kegiatan di media elektronik
Sebagai wujud peningkatan reputasi lembaga dan pemenuhan luaran kegiatan pengabdian maka
kegiatan Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented Reality pada Kelompok Guru IPA SMP
Islam Rodlotus Saidiyyah dipublikasikan melalui halaman website resmi Jurusan IPA Terpadu Unnes.

Gambar 7. Tangkap layar publikasi kegiatan melalui website Jurusan IPA Terpadu
5. Evaluasi kegiatan
Berdasarkan angket google form yang telah diisi peserta diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut :

No
1
2

Tabel 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan
Indikator
Rating (1-5)
Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Augmented
5
Reality berjalan dengan bai
Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Augmented
5
Reality bermanfaat bagi Guru untuk meningkatkan skill
membuat inovasi media pembelajaran
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No
3
4
5
6
7
8

Indikator
Media bebasis Augmented Realty sangat mendukung
pembelajaran di era pandemi
Pembuatan media pembelajaran berbasis AR terbilang
mudah bagi Guru
Peserta berencana menggunakan media AR untuk mata
pelajaran yang saya ampu
Peserta termotivasi untuk mengembangkan media AR
untuk selanjutnya
Materi pelatihan menggunakan Google Classroom dan
Video Tutorial sangat memudahkan saya
Media berbasis AR cocok digunakan untuk pembelajaran
di tingkat SMP

Rating (1-5)
4,8
4.8
5
5
5
4.8

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan berlangsung sangat baik dan
mampu meningkatkan skill Guru dalam berinovasi membuat media pembelajaran interaktif (Kumoro, et al,
2017). Selain itu Guru juga termotivasi untuk menggunakan media pembelajaran berbasis AR dalam
mendukung pembelajaran IPA di era pandemi.
PENUTUP
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented
Reality pada Kelompok Guru IPA SMP Islam Rodlotus Saidiyyah telah dilaksanakan dan dapat disimpulkan
bahwa Pelatihan Interactive Learning Media based Augmented Reality pada Kelompok Guru IPA SMP Islam
Rodlotus Saidiyyah yang dilakukan mendapat respon positif dari peserta pelatihan dalam mendukung
pembelajaran IPA yang inovatif. Peserta pelatihan telah berhasil mengembangkan media pembelajaran
berbasis AR secara mandiri sesuai arahan dan pendampingan dari Tim Pengabdi. Selain itu Peserta juga telah
memiliki wawasan yang baik dan benar tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented
Reality
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Abstrak
Pembelajaran berbasis Sains atau IPA adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru ( sebagai pemberi informasi )
dan siswa sebagai penerima informasi dengan srategi atau metode tertentu dengan demikian, pembelajaran akan lebih
kreatif, dan siswa pun lebih aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam menekankan
pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar
secara ilmiah. Pada saat pembelajaran IPA, seorang guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu model
pembelajaran saja, tetapi guru sebaiknya menggunakan model yang bervariasi agar proses belajar tidak membosankan
tetapi menarik perhatian siswa. Pembelajaran yang tidak membosankan dan menarik perhatian siswa akan
mempengaruhi tujuan belajar yang akan dicapai. Tujuan belajar yang akan dicapai ditandai dengan meningkaatnya
hasil belajar siswa.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
dengan tujuan mengetahui peningkatan proses belajar dan hasil belajar siswa kelas VIII A di SMP N 2 Wonorejo
Kabupaten Pasuruan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII A yang berjumlah 31 siswa. Data kualitas
pembelajaran berupa penilaian sikap yang meliputi kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, keaktifan dalam
kerja kelompok, mengatasi perbedaan pendapat dan penilaian unjuk kerja yang meliputi melakukan percobaan,
melakukan diskusi kelompok dan mengkomunikasikan hasil diskusi., sedangkan data hasil belajar adalah tes akhir siklus.
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa kelas VIII A SMPN 2
Wonorejo selama 2 siklus pembelajaran yaitu pada penilaian sikap ada peningkatan sebesar 36,4 % dari siklus I ke siklus
II, penilaian unjuk kerja pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 63,58 dan mengalami peningkatan sebesar 38,25 % yaitu
87,90 pada siklus II. Adapun hasil tes akhir nilai rata-rata kelas hasil tes tertulis pada siklus I sebesar 82,13 dan siklus
II 85,42 terjadi kenaikan sebesar 4 % sedangkan siswa yang dinyatakan tuntas belajar pada siklus I sebesar 77,4% dan
pada siklus II sebesar 90,3%.
Kata kunci: Discovery Learning, proses pembelajaran, hasil belajar.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal sangat berperanan dalam kemajuan suatu bangsa, sebab pendidikan dapat
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak. Untuk
menghasilkan pendidikan yang baik dan berkualitas membutuhkan suatu sistem pembelajaran dan guru yang
berkualitas. Dengan sistem pembelajaran yang baik diharapkan dapat meningkatan mutu dan kualitas
pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Usaha
dalam memperbaiki mutu pendidikan dilakukan antara lain dengan melakukan perubahan kurikulum,
perbaikan proses pembelajaran dan kegiatan pelatihan guru mulai dari guru pendidikan dasar sampai guru
pendidikan atas.
Dalam mencapai tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA di SMP, khususnya di SMP Negeri
2 Wonorejo masih banyak mengalami kesulitan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya nilai mata pelajaran
IPA dibandingkan dengan nilai beberapa mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran IPA peringkat nilainya
menempati urutan nomor 3 dari empat mata pelajaran yang diujikan saat Ujian Nasional. Bertitik tolak dari
hal tersebut maka perlu pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang harus dilalukan agar peserta didik
dalam mempelajari konsep-konsep IPA tidak mengalami kesulitan, sehingga tujuan pembelajaran yang dibuat
oleh guru mata pelajaran IPA dapat tercapai dengan baik dan hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Oleh
sebab itu penggunaan model dan metode pembelajaran dirasa sangat penting untuk membantu peserta didik
dalam memahami konsep-konsep IPA.
Berdasarkan latar belakang di atas maka telah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Peserta didik Kelas VIII-A SMPN 2 Wonorejo Melalui Penerapan
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Pembelajaran Discovery Learning ”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui peningkatan proses belajar
peserta didik kelas VIII A di SMP N 2 Wonorejo melalui pembelajaran Model Discovery Learning ; 2)
mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik kelas VIII A di SMP N 2 Wonorejo melalui pembelajaran
Model Discovery Learning.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat: 1) meningkatkan pemahaman konsep
IPA serta
memperoleh pengalaman menghubungkan antara dunia nyata yang ditemui sehari-hari dengan pelajaran IPA
di sekolah, 2) bagi guru memperoleh pengalaman merencanakan dan menerapkan pembelajaran model
Discovery Learning sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat,d apat memberikan tambahan pengayaan
cara mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, juga mendapat pengalaman
melaksanakan penelitian inovasi pembelajaran di sekolah, bagi lembaga dapat dijadikan sebagai bahan
masukan informasi tentang salah satu alternative cara pembelajaran
IPA pada peserta didik dengan
pemanfaatan metode pengajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, juga dapat memberikan sumbangan
untuk perbaikan pembelajaran di sekolah khususnya SMPN 2 Wonorejo.
Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning)
Penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan
pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting
terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran.
Menurut Eggen (2012: 177), temuan terbimbing adalah satu pendekatan mengajar di mana guru memberi
peserta didik contoh-contoh topik spesifik dan memandu peserta didik untuk memahami topik tersebut.
Menurut Syah (dalam Hosnan, 2014: 289), ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam
melaksanakan strategi Discovery Learning pada kegiatan belajar mengajar secara umum, yaitu sebagai berikut.
1) Problem statemen (pernyataan/identifikasi masalah)
Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin
masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk
hipotesis jawaban sementara atas pernyataan masalah.
2) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)
Pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian
dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.
3) Data collection (pengumpulan data)
Pada tahap ini, berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, dengan demikian peserta didik
diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati
objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya.
4) Data processing (pengolahan data)
Pada tahap data processing (pengolahan data) merupakan kegiatan megolah data dan informasi yang telah
diperoleh peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya ditafsirkan, dan
semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, atau bahkan dihitung dengan cara tertentu.
5) Verification (pembuktian)
Pada tahap verification (pembuktian) ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan
hasil pengolahan data.
6) Generalization (generalisasi/menarik kesimpulan)
Tahap generalisasi adalah tahap proses menarik sebuah kesimpulan yang daat dijadikan prinsip umum dan
berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.
Proses Belajar
Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2000 tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar. Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan peserta didik belajar pada suatu
lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu.
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Hasil Belajar
Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi belajar IPA adalah nilai yang
dipreoleh peserta didik setelah melibatkan secara langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek
kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) dalam proses belajar mengajar IPA.
METODE
Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu penelitian praktis yang
bertujuan untuk memperbaiki suatu keadaan pembelajaran di dalam kelas dengan melakukan tindakantindakan.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan selama tiga siklus
pembelajaran. Seperti yang disebutkan Moleong (2005), bahwa dalam penelitian deskriptif data yang
dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang diungkapkan dalam kalimat.
Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data
yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 2Wonorejo, Tahun Pelajaran 2019-2020.
Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2019 dan
Kamis, 14 November 2019, sedangkan siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Januari 2020 dan Kamis, 23
Januari 2020. Siklus I masuk pada semester ganjil sedangkan siklus II masuk pada semester genap.
Subyek penelitian adalah peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
Jumlah peserta didik 31 orang dengan rincian 18 peserta didik laki-laki dan 13 peserta didik perempuan. Kelas
VIII A terdiri dari peserta didik yang heterogen.
Prosedur Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan selama tiga siklus, pada setiap siklusnya terdiri dari empat
tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
HASIL PENELITIAN
Paparan Siklus I
Dari perencanaan yang telah dibuat, pembelajaran sudah dilaksanakan dengan model Discovery Learning.
Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan untuk materi Sistem Peredaran Darah Pada Manusia.
Pada tahap problem statement (identifikasi masalah), secara umum dari enam kelompok sudah dapat
membuat pertanyaan dan merumuskan permasalahan. Demikian juga pada saat diskusi kelompok untuk
melakukan kegiatan seperti dalam panduan LKPD, secara umum setiap kelompok menunjukkan bahwa seluruh
perhatian diarahkan pada materi diskusi, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif, menjawab pertanyaan sesuai
dengan maksud dan tujuan pertanyaan serta menghargai saran dan pendapat sesama teman . Tetapi di kelompok
1 ada peserta didik yang kadang-kadang mengganggu temannya yaitu Zainul Mujir. Guru sebagai peneliti
selalu memberikan teguran kepada peserta didik tersebut. Di kelompok 3 juga ada peserta didik yang kurang
serius saat diskusi kelompok yaitu Muhammad Ilham Mubarok. Pada kedua peserta didik tersebut guru
memberikan peringatan keras karena dalam kesehariannya mereka memang sering berbuat ulah. Sehingga guru
memberikan sanksi untuk menyapu lab. IPA .
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruner bahwa melalui pembelajaran model Discovery Learning
pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat, sehingga hasil tes siklus I sangat
baik. Akan tetapi perlu diuji lagi dengan materi pembelajaran yang berbeda.
Melalui beberapa temuan pada siklus I maka guru sebagai peneliti memiliki ide yaitu:
a)
Memberikan tanggung jawab presentasi lisan kepada perwakilan kelompok secara acak bukan hanya
kepada peserta didik yang ditunjuk sebagai ketua kelompok.
b)
Memberikan lebih banyak kesempatan untuk membaca buku referensi
c)
Mengacak kembali pembentukan kelompok agar terjadi pemerataan
Ide-ide tersebut akan diterapkan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran pada siklus II.
Paparan Siklus II
Pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning telah mampu memotivasi peserta didik
untuk aktif dalam proses pembelajaran (diskusi kelompok dan presentasi lisan di depan kelas). Hal ini dapat
dilihat pada lampiran.
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Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning ini
mengalami keberhasilan dalam meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Untuk
melihat hasil dari penerapan pembelajaran seperti ini secara nyata mungkin perlu waktu yang lebih banyak,
tidak dalam waktu dekat.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisa data dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa kualitas pembelajaran
dan hasil belajar IPA peserta didik SMP Negeri 2 Wonorejo, Pasuruan dapat ditingkatkan melalui
pembelajaran model Discovery Learning . Pada bab ini pembahasan difokuskan pada pelaksanaan tindakan
yang meliputi aktifitas: (1) penilaian sikap, (2) unjuk kerja , (3) tes tertulis.
Penilaian sikap, unjuk kerja, nilai rata-rata pada tes tertulis, ketuntasan belajar dan persentase peningkatan
seluruh aktifitas pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Analisis data Penilaiansikap, unjuk kerja, nilai rata-rata pada tes tertulis, ketuntasan belajar dan
persentase peningkatan seluruh aktifitas pada siklus I dan siklus II
No
Aspek Yang
Nilai
Keterangan
Diamati
Siklus I
Siklus II
1
Penilaian
64,13 (Kategori 87,47 (Kategori 36,4
Sikap
C)
B)
2
Unjuk Kerja
63,58 (Kategori 87,90 (Kategori 38,25
C)
B)
3
Tes tertulis
a. Rata-rata 82,13
85,42
4
kelas
b. % peserta 77,4%
90,3%
16,67
didik
(24
peserta (27
peserta
yang
didik)
didik)
tuntas
belajar
Dari tabel 1 dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Penilaian Sikap dari siklus I ke II naik 36,4%.
b. Unjuk Kerja dari siklus I ke II naik 38,257%.
c. Rata-rata kelas dari siklus I ke II naik 4%.
d. Persentase jumlah peserta didik yang tuntas belajar pada siklus II mengalami kenaikan sebesar 16,67 % dari
siklus I.
Dari analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa:”Melalui Pembelajaran Model Discovery
Learning dapat Meningkatkan Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar IPA Peserta didik SMP Negeri 2
Wonorejo”.
a. Penilaian Sikap
Pada penilaian sikap diperoleh kenaikan sebesar 36,4% dari siklus I ke siklus II. Jika dikaitkan dengan
indikator proses pembelajaran dapat dikatakan bahwa peserta didik menunjukkan kesediaan melakukan tugas
sesuai kesepakatan, keaktifan dalam kerja kelompok, mengatasi perbedaan pendapat pada siklus I termasuk
kategori cukup. Sedangkan pada siklus II penilaian sikap mengalami peningkatan menjadi baik.
b. Unjuk Kerja
Aspek-aspek yang dinilai pada kegiatan unjuk kerja meliputi melakukan percobaan, melakukan
diskusi kelompok dan mengkomunikasikan hasil diskusi. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 63,58 dan
mengalami peningkatan sebesar 38,25% yaitu 87,90 pada siklus II. Hal ini berarti bahwa pada siklus I penilaian
unjuk kerja termasuk kategori cukup dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi baik.
c. Tes tertulis
Nilai rata-rata kelas hasil tes tertulis pada siklus I sebesar 82,13 dan siklus II 85,42 terjadi kenaikan
sebesar 4% sedangkan peserta didik yang dinyatakan tuntas belajar pada siklus I sebesar 77,4% dan pada siklus
II sebesar 90,3%. Jika dihitung jumlah peserta didik yang tuntas pembelajaran pada siklus I sejumlah 24
mengalami kenaikan pada siklus II sejumlah 27. Ini berarti bahwa pembelajaran model Discovery Learning
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yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar IPA peserta didik kelas VIIIB
SMP Negeri 2 Wonorejo.
Proses pembelajaran dengan Standar Kompetensi Memahami Sistem Dalam Kehidupan Manusia
dengan Kompetensi Dasar Sistem Peredaran Darah Pada Manusia dan Memahami Sistem Dalam Kehidupan
Tumbuhanini menerapkan pembelajaran model Discovery Learning dimana peserta didik secara aktif terlibat
dalam pembelajaran, percobaan serta presentasi. Pembelajaran model Discovery Learning membantu peserta
didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif.
Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian,
ingatan dan transfer.Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan
berhasil.
Pembelajaran model Discovery Learning ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat
dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri
dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri, mendorong peserta didik berfikir dan bekerja atas inisiatif
sendiri, mendorong peserta didik berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, memberikan keputusan
yang bersifat intrinsik; Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang, meningkatkan tingkat penghargaan
pada peserta didik, kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar,
dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.
Model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi peserta didik yang
kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrakatau berfikir atau mengungkapkan hubungan antara konsepkonsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.
Hasil Belajar
Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik dengan
melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah peserta didik itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian
hasil belajar tersebut dapat diketahui dengan megadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk
mengetahui sejauh mana peserta didik telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Di samping
itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Sejalan dengan hasil belajar, maka dapt diartikan bahwa hasil belajar IPA adalah nilai yang diperoleh
peserta didik setelah melibatkan secara langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek kognitif
(pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) dalam proses belajar mengajar IPA.
Hasil belajar sendiri dapat ditandai dengan perubahan perilaku belajar, pola pikir dan mental peserta
didik. Pada penelitian ini perilaku yang dimaksud adalah aktifitas kooperatif peserta didik. Hasil belajar yang
diukur oleh peneliti adalah dari aspek kognitif peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan
pembelajaran model Discovery Learning dalam 2 siklus pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penerapan pembelajaran model Discovery Learning dapat meningkatkan proses pembelajaran IPA peserta
didik kelas VIII A SMP Negeri 2 Wonorejo kabupaten Pasuruan selama 2 siklus pembelajaran yaitu
berdasarkan penilaian sikap (kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, keaktifan dalam kerja
kelompok, mengatasi perbedaan pendapat) dari siklus I ke siklus II sebesar 36,4 % dari siklus I ke siklus
II. dan unjuk kerja (melakukan percobaan, melakukan diskusi kelompok dan mengkomunikasikan hasil
diskusi) mengalami peningkatan sebesar 38,25 % dari siklus I ke siklus II.
2. Penerapan pembelajaran model Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik
kelas VIII A SMP Negeri 2 Wonorejo kabupaten Pasuruan pada siklus I ke siklus II terjadi kenaikan sebesar
4 %, sedangkan jumlah peserta didik yang tuntas belajar pada siklus II mengalami kenaikan sebesar
16,67 % dari siklus I.
B. Saran
Dari keseluruhan proses dan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat saran bagi yang berminat untuk
melakukan penelitian serupa atau yang ingin melanjutkan untuk mengembangkan penelitian ini. Saransarannya adalah sebagai berikut.
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1. Pelaksanaan pola pembelajaran seperti ini yang terus menerus tidak dipungkiri akan menimbulkan
kebosanan pada peserta didik, sehingga keterampilan guru untuk mengelola kelas lebih bervariasi sangat
diperlukan dengan catatan tidak menyalahi sintaks pembelajaran Discovery Learning .
2. Guru perlu menerapkan pembelajaran model Discovery Learning sebagai salah satu metode alternatif
dalam kegiatan pembelajaran.
3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SMP Negeri
2WonorejoTahun Pelajaran 2019-2020.
4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih
baik.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA, setelah menerapkan
strategi pembelajaran Berbasis Masalah pada siswa di SMP. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan
subjek penelitian yaitu siswa di SMP. Data penelitian ini tentang hasil belajar pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor
dikumpulkan dengan menggunakan metode tes dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif. Hasil dari beberapa literature yang sudah didapat menunjukan peningkatan hasil bepajar siswa dilihat dari
kenaikan presentasi nilai rata-rata mereka dalam beberapa siklus yang diterapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas di SMP.
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Berbasis masalah, dan Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Dalam proses pendidikan diharapkan
memperoleh hasil yang baik. Hasil belajar yang baik dapat diperoleh melalui belajar dengan sungguh-sungguh,
giat dan tekun. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa secara umum dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari diri siswa itu sendiri sedangkan faktor
eksternal berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Proses
pembelajaran dapat berlangsung karena adanya siswa, guru, dan kurikulum yang satu sama lain saling
berkaitan atau saling berhubungan. Siswa dapat belajar dengan baik jika sarana dan prasarana untuk belajar
memadai, model pembelajaran guru menarik, siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak
merasa jenuh atau bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas (Kristin, 2016).
Suatu peningkatan hasil belajar yang baik tidak hanya didukung oleh kemauan siswa untuk mau belajar
dengan baik, tetapi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru juga mempengaruhi hasil belajar siswa.
Fakta di lapangan masih ada beberapa guru yang menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik bagi
siswa sehingga membuat siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Guru masih
mendominasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa hanya pasif saja. Umumnya yang sedang berkembang
sekarang ini siswa harus belajar melalui kegiatan mereka sendiri dengan memasukkan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip, di mana mereka harus di dorong untuk mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimeneksperimen dan membiarkan mereka menemukan prinsip-prinsip bagi mereka sendiri.
Pembelajaran berbasis masalah adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya,
dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang penting, membuat mereka
mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan
berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk
memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karir dan kehidupan seharihari. Rumusan dari Dutch (1994), Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode instruksional yang
menantang siswa agar “belajar dan belajar”, bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah
yang nyata. Masalah ini digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisis siswa dan
inisiatif atas materi pelajaran. Pembelajaran berbasis masalah mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan
analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai.
Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran didesain dalam bentuk pembelajaran yang diawali
dengan struktur masalah riil yang berkaitan dengan konsep-konsep pembelajaran IPA yang akan dipelajari.
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Pelajran dimulai setelah siswa dikonfrontasi dengan struktur masalah riil. Dengan cara ini, siswa mengetahui
mengapa mereka belajar. Semua informasi akan mereka kumpulkan melalui penelahaan materi ajar, kerja
praktik laboratorium ataupun melalui diskusi dengan teman sebayanya, untuk dapat memecahkan masalah
yang dihadapinya. Pembelajaran berbasis masalah dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa
karena, melalui belajar berbasis masalah, siswa belajar bagaimana menggunakan sebuah proses iteratif untuk
menilai apakah yang mereka ketahui, mengidentifikasi apakah yang mereka ingin ketahui, mengumpulkan
informasi-informasi dan secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya berdasarkan data yang mereka telah
kumpulkan.
Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah
ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik
(tingkah laku). Hal ini sesuai dengan pendapat Bettencourt (Suparno, 2012) yang menuliskan bahwa, ”Hasil
belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya”. Hasil belajar seseorang
tergantung pada apa yang telah diketahuinya; misal konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi
interaksi dengan bahan yang dipelajari.
Peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbasis masalah ini juga telah dibuktikan dalam
penelitian sebelumnya. Penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
pembelajaran IPA di SMP. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu apakah Penerapan
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SMP jika
diterapkan di sekolah-sekolah yang berbeda tempatnya?
METODE
Penelitian ini termasuk jenis penelitian meta-analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
merangkum, mereview dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik.
Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran jurnal adalah “pembelajaran berbasis masalah” PTK
“Pembelajaran IPA SMP”. Dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci tersebut diperoleh hasil 25 jurnal
kemudian dipilih yang memenuhi kriteria yaitu tersedianya data sebelum tindakan dan sesudah tindakan dalam
bentuk skor yang kemudian dilakukan analisis. Analisis menggunakan metode pembanding untuk menentukan
dampak penerapan setrategi pembelajaran berbasis masalah, selisih skor sebelum tindakan dengan sesudah
tindakan sebagai besarnya peningkatan, kemudian dibagi skor sebelum tindakan (dalam bentuk %) untuk
menentukan besarnya pengaruh tindakan pembelajaran terhadap hasil belajar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang diikutkan dalam analisis meta ini adalah:
1. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa
2. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Pada Materi Klasifikasi Mahkluk Hidup Dengan Model
Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Di Kelas Vii Smp Negeri 1 Stabat
3. Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Dalam
Memahami Lingkungan Hidup Pada Mata Pelajaran Ips Di Smp Negeri 2 Sukodono
4. Penerapan Model Problem Based Learning Pada Pembelajaran Materi Sistem Tata Surya Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
5. Peningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning
Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia Di Kelas VIII SMPN 13 Manokwari
Data Pada laporan penelitian yang diacu masih sangat luas dan banyak. Dalam laporan ini, data diolah
kembali dengan cara merangkum dan mengambil intisari hasil penelitian saja. Selanjutnya, data dilaporkan
kembali secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis terkait dengan penerapan setrategi
pembelajaran berbasis masalah dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Analisis Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah
Peningkatan Hasil Belajar
No
Judul penelitian
Penelitian
Siklus I %
Siklus II % Peningkatan %
1
Penerapan Model
Puspira Dwi
Pembelajaran Berbasis
Ockta,Yennita,&
47,22
75
27,78
Masalah Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Irwandi Ansori
Ipa
2
Upaya Meningkatkan Hasil
Belajar Ipa Pada Materi
Klasifikasi Mahkluk Hidup
Dengan Model
Linda Sari
72
88
16
Pembelajaran Problem
Based Learning (Pbl) Di
Kelas Vii Smp Negeri 1
Stabat
3
Penerapan Pembelajaran
Berbasis Masalah Untuk
Bejo Apriyanto,
Meningkatkan Aktivitas
Elan Artono
Dan Hasil Belajar Siswa
Nurdin, Fahrudi
65,07
76,67
11,6
Dalam Memahami
Ahwan Ikhsan,&
Lingkungan Hidup Pada
Fahmi Arif
Mata Pelajaran Ips Di Smp
Kurniawan
Negeri 2 Sukodono
4
Penerapan Model problem
Maaruf Fauzan,
Based Learning pada
Pembelajaran Materi Sistem Abdul Gani, &
38,86
53,18
14,32
Muhammad
Tata Surya untuk
meningkatkan Hasil Belajar
Syukri
Siswa
5
Peningkatkan Hasil Belajar
Peserta Didik Melalui
Penerapan Model
Pembelajaran Problem
Iwan, Ester L. R.
62,5
83,3
20,8
Based Learning Pada Materi Korwa, & Hengky
Sistem Pencernaan Manusia L. Wambrauw
Di Kelas VIII SMPN 13
Manokwari
Nilai Rata-rata
57,13
75,23
18,1
Berdasarkan hasil analisis yang tersaji, ternyata pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan
hasil belajar mulai dari yang terendah 11,6% sampai yang tertinggi 27,78% dengan rata-rata 18,1%.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa setiap penelitian memperoleh hasil
peningkatan yang berbeda-beda. Sejalan dengan pendapat Thursan Hakim bahwa keberhasilan belajar siswa
dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam
diri siswa itu sendiri (kesehatan, kondisi tubuh, minat, bakat, intelegensi), sedangkan faktor eksternal yang
berasal dari luar, yaitu faktor keluarga (orang tua, suasana rumah,kondisi ekonomi keluarga), lingkungan
sekolah (kurikulum, guru, proses pembelajaran, hubungan sosial antara guru dengan siswa, siswa dengan
siswa, kondisi sekolah, pelaksanaan disiplin sekolah) dan lingkungan masyarakat (hubungan dengan tetangga).
Penulis menganalisis bahwa perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut
disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Latar belakang tempat penelitian juga mempengaruhi
hasil penelitian yang diperoleh karena berasal dari daerah yang berbeda. Tingkat kemampuan siswa juga
berbeda sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh. Kondisi kesehatan siswa juga
menjadi pengaruh, karena bisa saja saat peneliti mengambil data penelitian, kondisi kesehatan siswa sedang
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sakit sehingga tidak maksimal dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Penerapan kurikulum yang
berbeda juga bisa menjadi dampak hasil belajar. Selain itu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru
meskipun sama-sama menggunakan jenis pembelajaran berbasis masalah, ada kemungkinan penerapannya
mengalami perbedaan.
KESIMPULAN
Penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah telah dilakukan oleh para peneliti. Hasil analisis
meta menunjukkan bahwa penerapan strategi aberbasis masalah mampu meningkatkan hasil belajar siswa
mulai dari yang terendah 11,6% sampai yang tertinggi 27,78% dengan rata-rata 18,1%.
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Mata Pelajaran Ipa Di Smp Negeri 2 Sukodono. Jurnal Pendidikan IPA. Volume 11(2): 8-13
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Pendidikan Sains Indonesia. Volume 5(1):27-35
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Abstrak
Pendidikan di Indonesia saat ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dimanfaatkan dengan baik dalam penguatan
karakter anak bangsa. Penerapan program pendidikan yang baik akan membantu tercapainya hasil yang maksimal bagi
para penerus bangsa. Salah satu pembelajaran yang ada di sekolah adalah pembelajaran IPA yang mulai di berikan
sejak masih di bangku sekolah menengah pertama. Penerapan sistem pembelajaran berbasis STEM dinilai dapat
membantu tercapainya pengetahuan yang lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi literature atau kepustakaan dimana peneliti
menggabungkan beberapa teori dan digeneralisasikan menjadi satu kesatuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah penelitian dokumentasi yang didapatkan dengan mengumpulkan beragam informasi baik jurnal ataupun buku.
Penerapan program pembelajaran IPA berbasis STEM akan membantu menghasilkan peserta didik yang dapat
mengembangkan pengetahuannya. Pengimplementasian pembelajaran IPA di sekolah yang berbasis STEM perlu di
terapkan dalam penerapan kurikulum yang terbaru. Dalam pendekatan pembelajaran IPA dengan mengimplementasikan
STEM peserta didik dituntut untuk terus aktif dalam pembelajaran di kelas. Ini dapat mendorong setiap peserta didik
untuk dapat lebih menonjolkan kemampuan berfikir kritis, berfikir kreatif, dan adanya kemampuan untuk menyelesaikan
masalah, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran IPA tersebut akan dapat di internalisasikan dengan baik dalam
kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Pemberian pembelajaran IPA dengan basis STEM akan membantu peserta
didik menginternalisasikan pengertahuannya.
Kata Kunci: Pembelajaran IPA, STEM

PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi sebuah media yang dapat memberikan pengembangan pada diri setiap penerus
bangsa. Adanya pendidikan akan memberikan peluang bagi setiap anak untuk dapat berkembang dengan baik.
Kini dunia sudah masuk pada era industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai munculnya berbagai
kecanggihan teknologi. Kini bahkan sudah tersedia berbagai robot robot pintar yang di program melalui
teknologi AI yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian kurikulum. Bybee (2010), menyatakan bahwa
siswa yang hanya belajar tentang hafalan, mengingat, dan yang lainnya maka akan di khawatirkan hanya
memahami satu disiplin ilmu.
Kini salah satu pembelajaran yang ada di sekolah adalah IPA yang kini mulai di tingkatkan dengan
pembelajaran yang mengintegrasikan sience, technology, engineering and mathematics. Kini beragam
integrasi dalam pembelajaran tersebut diaplikasikan melalui pembelajaran STEM yang memadukan
penguasaan konsep dengan pembelajaran di dunia nyata. Penerapan pembelajaran IPA berbasis STEM
didefinisikan oleh Rustama (2005) sebagai integrasi dari beragam disiplin ilmu kedalam satu trans disiplin
yang ada di sekolah.
Sejalan dengan pendapat Rustama, Reeve (2013) menyatakan bahwa STEM merupakan sebuah
pendekatan disiplin didalam pembelajaran. Siswa di arahkan untuk dapat mengimplementasikan antara sains,
teknologi, teknik, dan matematika kedalam sebuah konteks yang nyata. Adanya penerapan STEM diharapkan
dapat memberikan dampak positif bagi para peserta didik untuk dapat menginternalisasikan pembelajaran IPA
kedalam kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis STEM nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong bagi
setiap peserta didik untuk lebih siap menjalankan kehidupan masa depan. Ini akan bermanfaat bagi setiap orang
untuk memiliki kesempatan dapat berpartisipasi dalam multidispliner didalam kehidupan nyata.
Dari penjelasan diatas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengembangan
pembelajaran IPA di sekolah berbasis STEM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemahaman terkait dengan penerapan pembelajaran IPA berbasis STEM di sekolah.
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METODE
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi literature atau kepustakaan dimana peneliti
menggabungkan beberapa teori dan digeneralisasikan menjadi satu kesatuan. Sugiyono (2012) menjelaskan
bahwa metode kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan
langsung dengan budaya, nilai, serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti.
Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan studi dokumentasi yang berarti
mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, jurnal, ataupun bahan ilmiah
lainnya. Arikunto (2010), menjelaskan bahwa penelitian dokumentasi berarti mencari data mengenail hal hal
yang akan diteliti, dokumentasi bisa ditemukan pada catatan, buku, makalah, jurnal, ataupun bahan ilmiah
yang lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran IPA pada dasarnya merupakan sebuah studi ilmu yang mempelajari tentang konsep
manusia dan juga matematika. Pada dasarnya pembelajaran IPA sendiri menyajikan pembelajaran mengenai
kehidupan manusia yang dapat di internalisasikan didalam kehidupan nyata. Penyajian pembelajaran IPA yang
dipilih pada dasarnya akan berpengaruh pada efektifitas pemberian materi yang dilakukan. Adanya pemilihan
penyajian materi yang dilakukan dengan tepat akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang
diinginkan.
Pembelajaran IPA yang berbasis STEM merupakan sebuah pemilihan penyajian pembelajaran tepat.
Moore dkk (2014), menyampaikan bahwa pada dasarnya STEM adalah sebuah pendekatan dan juga upaya
yang menggabungkan unsure unsure yang ada didalamnya yaitu S-T-E-M. Adanya penerapan pembelajaran
IPA yang berbasis STEM akan membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Ini akan secara signifikan
membantu terciptanya kualitas peserta didik yang lebih baik.
William (2011), menyatakan bahwa pada dasarnya pembelajaran melalui sistem STEM dapat diterapkan
melalui beragam proses pemecahan masalah yang dilakukan. Penerapan pembelajaran yang berbasis STEM
diharapkan dapat membantu peserta didik untuk dapat menguasai situasi yang ada di dunia nyata. Pendekatan
pembelajaran berbasis STEM yang strategis akan membuat pembelajaran jauh lebih relevan. Sistem STEM
yang diimplementasikan dalam pembelajaran akan merangsang munculnya pengalaman yang lebih bermakna
dan juga mendorong peserta didik untuk berfikir lebih kritis dalam mengatasi suatu permasalahan.
STEM sebagai sebuah pendekatan dalam pemberian pembelajaran yang dilakukan tentunya memiliki
beberapa desain yang perlu di terapkan. Desain engineering pada dasarnya menjadi sebuah konsep yang
penting dalam penerapan pembelajaran IPA di sekolah. Pendekatan desain engineering akan memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk secara sistematis untuk dapat menyelesaikan masalah secara alamiah
(Frykholm & Glasson, 2005). Pendekatan desain engineering akan membantu setiap peserta didik
mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal mengenai pembelajaran. Ini akan membantu tercapainya
kesempatan lebih baik untuk memahami sebuah pembelajaran IPA.
Penerapan metode belajar IPA dengan sistem berbasis STEM dapat menguatkan pengetahuan yang
didapatkan oleh para peserta didik.
PENUTUP
Penerapan program pembelajaran IPA berbasis STEM akan membantu setiap peserta didik untuk dapat
mengembangkan pengetahuannya. Pembelajaran IPA tersebut akan dapat di internalisasikan dengan baik
dalam kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Pemberian pembelajaran IPA dengan basis STEM akan
membantu peserta didik menginternalisasikan pengertahuannya. Ini akan bermanfaat untuk dapat membantu
setiap peserta didik mendapatkan pengetahuan yang baik bagi kehidupannya.
DAFTAR RUJUKAN
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Abstrak
Pandemi COVID-19 menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran secara daring dari rumah
masing-masing. Hal ini menyebabkan pembelajaran dilaksanakan dengan bantuan media berupa teknologi informasi
dan komunikasi. Terdapat kendala pembelajaran daring seperti tidak tersedianya perangkat laptop dan smartphone, juga
keterbatasan paket data internet. Selain itu, kendala lainnya adalah orang tua yang merasa kesulitan dalam membimbing
pembelajaran anak dan mengontrol anak dalam bermain game. Beberapa kendala tersebut menyebabkan tingkat motivasi
dan semangat belajar anak menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang dapat dilakukan agar semangat dan motivasi
anak sebagai peserta didik dapat meningkat. Artikel ini disusun dengan tujuan mengungkap dan menjelaskan cara yang
dapat dilakukan guru dalam membangkitkan semangat dan motivasi peserta didik di masa pandemi COVID-19.
Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Data dikumpulkan dari sumber jurnal penelitian yang kemudian
dianalisis secara deskriptif. Hasil studi literatur mengungkapkan bahwa cara yang dapat dilakukan guru dalam
meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi,
meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru melalui pelatihan dan forum MGMP, menerapkan model pembelajaran
yang sesuai dan inovatif, dan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.
Kata kunci: COVID-19, Media Pembelajaran, Model Pembelajaran, Komunikasi

PENDAHULUAN
COVID-19 atau virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang sistem pernapasan pada
manusia (Lai et al., 2020). Virus corona pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Ibu
Kota Provinsi Hubei China dan sejak saat itulah mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia serta mengakibatkan
pandemi COVID-19 (Shah et al., 2020). Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan seluruh aktifitas kehidupan
menjadi terganggu, diantaranya bidang pendidikan. Sistem ujian nasional dihapus, belajar dari rumah melalui
aplikasi tertentu, kuliah secara daring, bimbingan dan seminar juga dilaksanakan secara daring (Handarini &
Wulandari, 2020). Dari sini terlihat dengan jelas peranan teknologi dalam bidang pendidikan di tengah
pandemi COVID-19, para tenaga pendidik dan peserta didik diharapkan dapat menyesuaikan diri dan
memanfaatkan teknologi untuk banyak belajar (Budiman, 2017).
Social distancing atau physical distancing menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan
pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Tidak hanya tenaga pendidik dan peserta didik yang
dituntut untuk menguasai teknologi dalam pendidikan, akan tetapi orang tua juga diharuskan belajar untuk
mengetahui perkembangan teknologi karena peran orang tua ini sangat penting dalam mendampingi anaknya
selama belajar dengan cara daring (Arifin & Amiruddin, 2020). Tenaga pendidik dapat memanfaatkan
teknologi sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik melalui
aplikasi seperti zoom, google classroom, google meet dan whatsapp grup. Tenaga pendidik memanfaatkan
media pembelajaran tersebut dengan cara membuat penjelasan materi yang sederhana, jelas, menarik dan
mudah dipahami sehingga peserta didik termotivasi dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran.
Pada kenyataannya, ketika pembelajaran daring diterapkan terdapat beberapa kendala di antaranya
adalah tidak memiliki sarana untuk daring seperti smartphone dan laptop, juga kesulitan akses internet
(Rigianti, 2020). Orang tua banyak yang mengeluh karena merasa kebingungan bagaimana menjelaskan materi
yang ditugaskan oleh guru ke putra-putrinya selama mendampingi belajar. Anak bukannya belajar mata
pelajaran akan tetapi lebih banyak bermain dan bermain permainan dalam smartphone (Nisrinafatin, 2016).
Kondisi pandemi COVID-19 ini membutuhkan sikap saling memotivasi dalam dunia pendidikan. Psikis
pendidik maupun peserta didik harus saling mendukung menjalankan pembelajaran secara daring ini.
Berdasarkan deskripsi tersebut merupakan tantangan bagi para tenaga pendidik, bagaimana cara
membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran online di masa pandemi
COVID-19. Tenaga pendidik tidak hanya memberikan tugas akan tetapi harus menjelaskan materi yang
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dipelajari oleh peserta didik dikemas dalam bentuk penyampaian yang menarik sehingga membuat semangat
belajar peserta didik dan tidak merasa terbebani oleh tugas yang menumpuk.
METODE
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan
dari sumber berupa jurnal nasional dan internasional yang sudah diterbitkan, serta dari buku cetak yang
mendukung penelitian. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan secara deskriptif. Data yang
dikumpulkan adalah cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar
peserta didik, kemudian dideskripsikan keefektifan cara tersebut dalam meningkatkan semangat dan motivasi
belajar peserta didik dalam pandemi COVID-19 dengan didukung data dari sumber terpercaya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) di dalam
rumah masing-masing (Aji, 2020). Hal ini menimbulkan kendala dalam pembelajaran sehingga menurunkan
semangat dan motivasi belajar peserta didik padahal diharapkan dengan adanya pembelajaran daring, proses
belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Motivasi adalah respon dari suatu aksi. Dalam hal ini, maka
motivasi belajar peserta didik adalah respon peserta didik dalam menanggapi pembelajaran dari guru. Motivasi
peserta didik yang kurang menyebabkan peserta didik tidak tertarik belajar, mudah bosan dan malas
mengerjakan tugas (Sobon & Mangundap, 2019). Maka dari itu, untuk meningkatkan semangat dan motivasi
belajar peserta didik, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru, antara lain:
1. Menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi
Dalam melaksanakan pembelajaran secara daring (dalam jaringan), maka hal yang paling terlibat di
sini adalah teknologi (Pakpahan & Fitriani, 2020). Perkembangan teknologi telah menyediakan berbagai
wadah yang dapat digunakan untuk membantu manusia salah satunya adalah perangkat untuk komunikasi
sosial seperti mobile, baik berupa laptop, tab maupun smartphone. Selain itu, terdapat internet yang dapat
memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, mengirim informasi dan mengakses informasi secara
bebas dan luas
Di dalam dunia pendidikan, teknologi sangat dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran oleh
guru untuk mengajarkan pembelajaran secara daring pada peserta didik. Contoh media pembelajaran yang
memanfaatkan teknologi adalah penyampaian materi menggunakan power point dan video pembelajaran,
pembuatan kelas online dengan menggunakan google classroom dan edmodo, melaksanakan evaluasi peserta
didik dengan menggunakan google form dan quizziz.
Dalam mewujudkan berbagai produk teknologi di atas dapat meningkatkan semangat dan motivasi
belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19, tentunya memerlukan strategi dalam pelaksanaannya.
Strategi yang digunakan diantaranya; a) menyesuaikan pemanfatan media dengan kebutuhan dan kondisi
peserta didik, dan b) mendesain media semenarik mungkin.
Saat ini, anak usia sekolah sudah tidak asing lagi dengan smartphone. Justru, mereka lebih menyukai
bermain smartphone baik untuk bermain permainan atau bermain media sosial daripada membaca buku
(Chusna, 2017). Maka dari itu, dengan dimanfaatkannya smartphone sebagai media pembelajaran dan
didesainnya media pembelajaran di dalam smartphone (seperti video pembelajaran, power point, google
classroom, edmodo, google form dan quizziz) semenarik mungkin maka dapat meningkatkan semangat dan
motivasi belajar peserta didik dalam pandemi COVID-19 saat ini. Dengan menggunakan smartphone sebagai
media pembelajaran dapat membantu melibatkan peserta didik sehingga motivasi belajar peserta didik akan
meningkat (Thomas et al., 2013).
2. Meningkatkan keterampilan guru dengan mengikuti pelatihan
Berbeda dengan dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, pembelajaran yang dilakukan
secara daring bukanlah suatu hal yang biasa bagi guru tingkat sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran
secara daring, memerlukan kesiapan baik dari segi pengajar, media yang digunakan dan strategi pembelajaran
yang disesuaikan dengan sistem pembelajaran daring sehingga proses pembelajaran bisa tetap terlaksana
dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan guru dalam menyesuaikan pembelajaran secara daring.
Cara yang dapat digunakan guru dalam rangka meningkatkan keterampilannya adalah dengan mengikuti
pelatihan kompetensi guru, atau berkomunikasi dengan sesama guru dalam MGMP masing-masing.
Beberapa contoh pelatihan yang dapat diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi guru demi
tercapainya tujuan pembelajaran dalam era pandemi COVID-19 saat ini yaitu pelatihan pengembangan media
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pembelajaran berbasis online seperti google classroom (Kurniawan et al., 2020), kahoot (Jannah & Pahlevi,
2020), e-book sebagai bahan ajar online (Ambarita et al., 2020) dan google form (Leba & Habeahan, 2020).
Pelatihan lainnya selain pengembangan media pembelajaran adalah pelatihan model dan strategi pembelajaran,
seperti pelatihan pembelajaran online bagi guru yang diselenggarakan oleh Universitas Mahasaraswati
Denpasar (Bagus et al., 2020). Dalam pelatihan tersebut guru dilatih dalam perancangan pembelajaran,
pembuatan materi pembelajaran dan penerapan model pembelajaran secara online.
Dengan guru mengikuti pelatihan maupun saling berkomunikasi dengan sesama guru dalam MGMP,
hal ini dapat meningkatkan kompetensi guru dikarenakan guru akan mendapatkan lebih banyak pengalaman
dan saran baik dari sesama guru maupun seseorang yang lebih ahli dalam pembelajaran. Jika sudah demikian,
maka guru memiliki bekal keterampilan yang kemudian dapat diterapkan dalam pembelajaran online yang
inovatif di kelas masing-masing. Pembelajaran yang inovatif ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi
belajar peserta didik.
3. Memilih model pembelajaran yang sesuai
Model pembelajaran menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan
pembelajaran kepada peserta didik, khususnya saat pembelajaran daring saat ini. Dengan memilih model
pembelajaran yang tepat, maka dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan menarik bagi peserta didik.
Berdasarkan pada kurikulum 2013 revisi, maka pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran adalah
pendekatan saintifik dengan menggunakan model inkuiri terbimbing, discovery learning, problem based
learning dan project based learning.
Salah satu cara pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik saat
pembelajaran daring adalah dengan melakukan pembelajaran berbasis penyelidikan dan proyek. Dalam
pembelajaran berbasis penyelidikan, terdapat tugas peserta didik untuk melakukan penyelidikan terhadap
sesuatu sesuai dengan materi dalam mata pelajaran. Sedangkan, dalam pembelajaran berbasis proyek, selain
terdapat penyelidikan, juga terdapat tugas peserta didik berupa membuat karya. Kedua model pembelajaran
ini sangat memungkinkan dilakukan oleh peserta didik di rumah, tentunya dengan bimbingan guru dan bantuan
orang tua. Dengan melaksanakan pembelajaran daring berbasis penyelidikan maupun proyek, dapat membuat
pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah dan
meningkatkan kreatifitas (Abidin et al., 2020). Dalam pembelajarannya, peserta didik juga akan lebih aktif
sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
4. Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik
Karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, maka guru tidak bisa memantau peserta didik secara
langsung. Meskipun demikian, komunikasi antara guru dan peserta didik harus tetap berjalan dengan baik dan
lancar. Komunikasi yang dilakukan bisa melalui media sosial seperti whatsapp, email atau video call. Guru
bisa membimbing peserta didik melalui komunikasi media sosial secara dua arah mengenai apa yang harus
peserta didik lakukan dan kesulitan yang dialami peserta didik (Wahyono et al., 2020).
Melakukan komunikasi dengan peserta didik, khususnya saat pandemi COVID-19 saat ini membuat
peserta didik akan lebih merasa diperhatikan. Komunikasi ini bisa dilakukan secara pribadi (interpersonal).
Dengan guru memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, maka akan memudahkan tujuan pembelajaran
tercapai. Selain itu juga akan menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik aktif dalam
kegiatan pembelajaran (Sidik & Sobandi, 2018).
Komunikasi interpersonal dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. Hal ini
dikarenakan dalam melalukan komunikasi interpersonal menerapkan lima sikap positif, yakni: a) keterbukaan,
b) empati, c) sikap mendukung, d) sikap positif, dan e) kesetaraan. Dengan demikian, maka berkomunikasi
secara interpersonal memungkinkan terjadinya interaksi saling memberi masukan, menyampaikan informasi
penting, berempati dan saling menjaga perasaan antara peserta didik dan guru. Selain itu, juga akan
menciptakan perasaan saling membutuhkan, menghargai dan menghormati (Sidik & Sobandi, 2018).
PENUTUP
Cara yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didik
adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi (seperti google classroom, google form,
video pembelajaran, quizziz, e-book dan kahoot), meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam model
pembelajaran maupun media pembelajaran melalui pelatihan dan forum dalam MGMP masing-masing,
menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan sesuai seperti model problem based learning, project based
learning berbasis online dan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.
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Hasil penelitian ini fokus pada cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi
belajar peserta didik dengan berbantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dibutuhkan penelitian lebih
lanjut mengenai cara yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk
mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan perangkat komunikasi peserta didik.
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Abstrak
Wajah dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan secara drastis dan kompleks,ditengah pembatasan sosial (phisical
distancing) akibat wabah pandemi covid-19. Dalam hal ini dunia pendidikan akhirnya terkena imbas untuk memutus
mata rantai penyebaran wabah pandemi covid-19 ini. Pada akhirnya, pemerintah menginstruksikan secara nasional untuk
melakukan pembelajaran online dan ini sudah dilakukan berbulan-bulan. Pembelajaran daring, luring, bahkan blended
learning pun dilakukan oleh seorang pendidik dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan sebagai bentuk optimalisai aplikasi renderforest. Aplikasi
renderforest adalah suatu aplikasi berbasis online yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai media pembelajaran
yang menyenangkan sesuai dengan usia siswa. Dari fasilitas berbagai macam fitur template dalam aplikasi renderforest
itulah didapatkan hasil yang memuaskan siswa untuk pembelajaran dalam bentuk animasi yang merangsang ketertarikan
siswa setingkat SMP/MTS mudah dalam menerima pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hasil pembuatan aplikasi
renderforest ini bisa dikembangkan dan dipublikasikan dalam media sosial seperti youtube, instagram, telegram,
facebook atau media sosial lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara guru dan siswa untuk mendapatkan hasil
yang maksimal. Hasil dari modifikasi pembelajaran ini dapat dilakukan dua arah yaitu mendapatkan pikiran dan perasaan
siswa yang menyatu dalam keseragaman dialog .
Kata Kunci: Renderforest, Media pembelajaran IPA, MTsN Pasuruan Kota Pasuruan
Abstract
The face of the world of education is currently experiencing drastic and complex changes, amid social risks (physical
distancing) due to the Covid-19 pandemic outbreak. In this case, the world of education has finally been affected by
breaking the chain of spreading the covid-19 pandemic. In the end, the government instructed nationally to carry out
online learning and this has been done for months. Online, offline, and even blended learning is carried out by an educator
in an effort to improve the quality of learning during this pandemic. The research method used is development as an
optimal form of renderforest applications. The renderforest application is an online-based application that can be
developed by educators as a fun learning medium according to the age of the student. From the facilities, there are various
template features in the application that was built by forest results that satisfy students for learning in the form of
animation that stimulates the interest of students at the SMP / MTS level in accepting natural science learning. The results
of making this renderforest application can be developed and published on social media such as YouTube, Instagram,
Telegram, Facebook or other social media according to the needs and agreement between teachers and students to get
maximum results. The results of this learning modification can be done in two directions which get the thoughts and
feelings of the students who are united in the uniformity of dialogue.
Keywords: Renderforest, Science learning media, MTsN Pasuruan, Pasuruan City

PENDAHULUAN
Indonesia saat ini masih menghadapi masa pandemi Covid-19 yang masih tak kunjung selesai, apalagi
beberapa minggu ini Gurbernur DKI Jakarta Anis Baswedan menerapkan kembali PSBB untuk kedua
kalinya,disebabkan semakin merebaknya penyebaran Covid-19 diluar kendali. Maka, jelas dunia pendidikan
akan mengurungkan niatnya kembali untuk berencana bertatap muka bersama siswa atau pun mahasiswanya.
Dunia pendidikan mengalami kegundahan di mana pelajar dan mahasiswa sudah mulai mengalami kejenuhan
untuk belajar online atau daring dari rumah.
Terhitung sudah enam bulan ini pembelajaran daring sudah berlangsung, dan ini merupakan tantangan
besar bagi dunia pendidikan untuk dapat mengubah pola belajar siswa dari tatap muka di dunia nyata menjadi
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tatap muka melalui dunia maya. Hal tersebut mengakibatkan menjamurnya pembelajaran tatap muka melalui
dunia maya dengan adanya berbagai macam cara mulai dari zoom meeting, google meet, Webex ,Video Call
dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang pelajar atau mahasiswa agar dapat
berkomunikasi layaknya bertatap muka secara langsung. Akan tetapi, kenyataan di lapangan banyak kendala
yang dihadapi pelajar dan mahasiswa dengan besarnya kuota internet yang dibutuhkan untuk menerapkan pola
tersebut.
Wajah dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan secara drastis dan kompleks, di tengah
pembatasan sosial (phisical distancing) akibat wabah pandemi covid-19. Dalam hal ini dunia pendidikan
akhirnya terkena imbas untuk memutus mata rantai penyebaran wabah pandemi covid-19 ini. Pada akhirnya,
pemerintah menginstruksikan secara nasional untuk melakukan pembelajaran online dan ini sudah dilakukan
berbulan-bulan. Pembelajaran daring, luring, bahkan blended learning pun dilakukan oleh seorang pendidik
dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi ini
Hikmah dari peristiwa pandemi covid-19 ini adalah salah satu faktor lain yang mengharuskan calon
pendidik/ guru saat membatasi ruang tatap muka seorang pengajar dengan siswa. Saat ini, pembelajaran
diharuskan daring guna menekan perkembangan virus yang sedang marak tersebut. Untuk itu sebagai seorang
guru atau dosen kita juga diharuskan berinovasi dengan mengembangakan media pembelajaran daring, namun
tidak membutuhkan nominal yang mahal dan terjangkau untuk anak didik kita.
Berdasarkan survei awal melalui angket yang dilakukan peneliti di MTsN Kota Pasuruan, terhadap
siswa kelas VII A ,VII B,VII C,VII D dan VII E sebanyak 5 Kelas sejumlah 126 Siswa diketahui sebanyak 9
% siswa mengalami kejenuhan dalam belajar daring atau belajar online. Hasil penelitian berdasarkan survei
awal juga didapatkan bahwa hampir 98% siswa melakukan kegiatan sehari hari tidak terlepas dari smartphone.
Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Pane, 2017)
Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui media aplikasi program Renderforest diharapkan dapat digunakan
peserta didik sebagai sarana pengajaran Ilmu pengetahuan alam yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi.
Interaksi belajar mengajar yang dimaksudkan adalah kegiatan pembelajaran dengan adanya timbal balik antara
guru dengan anak didik, atau dengan kata lain bahwa interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan sosial,
karena antara anak didik dengan temannya, antara si anak didik dengan gurunya ada suatu komunikasi sosial
atau pergaulanSebuah interaksi dalam belajar mengajar bisa dikatakan terjadi jika sebuah proses pembelajaran
apabila mempunyai faktor faktor beriku,diantaranya tujuan interaksi,perencanaan,adanya materi
pembelajaran,adanya aktifitas peserta didikada waktu yang digunakan untuk pengajaran, adanya guru sebagai
pembimbing . Interaksi belajar mengajar adalah suatu usaha komunikasi secara sadar untuk mencapai

suatu tujuan dengan adanya norma-norma atau aturan (sardiman, 2011:7) dalam interaksi belajar
mengajar kita dapat mengetahui ciri-ciri tersebut antara lain: ada tujuan yang dicapai , ada pesan, ada
pelajar, ada guru, ada metode, ada situasi, ada penilaian.
Makna belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku seseorang atau penampilan dengan adanya
kegiatan memerhatikan, meniru, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Berdasarkan teori belajar, makna
belajar merupakan proses interaksi antara id, ego, dan superego dengan lingkungannya, yang berwujud
kepribadian, teori, fakta, atau konsep (sardiman, 2011: 22) Mengajar merupakan usaha membuat kondisi dan
lingkungan yang memungkinkan untuk terlaksanakannya sebuah proses belajar. Mengajar adalah kegiatan
yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan pengetahuan, sebagai fasilitator, dan lain
sebagainya. Gaya pembelajaran ditafsir sebagai bentuk pemerolehan sebuah kecerdasan. Adapun beberapa
gaya belajar menurut (Brown, 2004: 138), yaitu: gaya visual, auditoris, dan kinestetis. Gardner ( dalam Munif,
2013: 138) menyatakan bahwa pada tahun 1983 telah menggenalkan enam gaya belajar, yaitu lingustik,
matematis, logis, spasial-visual, musik, intrapersonal.
Desain Sistem Pembelajaran
Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu
agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan
status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang "perlakuan"
berbasis-media untuk membantu terjadinya transisi pembelajaran. Idealnya proses ini berdasar pada informasi
dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru,
atau dalam latar berbasis komunitas. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat
diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi.Pembelajaran adalah sebuah cara
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yang tersistem bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi yang didesain sedemikian rupa yang
bersifat internal (Widodo, 2019:64).
“Menurut Maudiarti ( 2015: 12 ) Desain pembelajaran minimal dapat dilakukan oleh pebelajar, ada
tujuan pembelajaran ,ada metode dan ada Penelitian. Selain itu yang perlu diperhatikan dalam desain
pembelajaran untuk mewujudkan desain yang ideal adalah pengelolaan suatu tim yang bersinergi antara
pemateri,perancang,Instruktur /Guru/Dosen dan Penilai.
Apapun batasan yang diberikan terhadap media, ada persamaan-persamaan di antaranya bahwa media
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga
dapat merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses
belajar terjadi. Dengan demikian, penggunaan media bertujuan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran.
Pada awalnya, media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru (teaching aids),
artinya keberadaan media hanya untuk menfasilitasi guru dalam menyampaikan materinya. Akan tetapi, dalam
perkembangan selanjutnya, berkat berkembangnya konsep-konsep pembelajaran yang baru menjadikan
penggunaan media sebagai bagian integral dalam program pembelajaran (Daryanto, 2010). Berdasarkan teori
tingkah laku (behaviorism theory) ajaran B.F. Skinner, orang terdorong untuk lebih memperhatikan siswa
dalam proses belajar mengajar bukan kepada apa yang akan disampaikan guru (Mustaji dan Sugiarso, 2005).
Menurut teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini harus
tertanam pada diri siswa sehingga menjadi adat kebiasaan. Setiap ada perubahan tingkah laku positif ke arah
tujuan yang dikehendaki, harus diberi penguatan (reinforcement), berupa pemberitahuan bahwa tingkah laku
tersebut telah betul.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan.yang
bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang siap digunakan untuk pengajaran di sekolah.
Desain Pengembangan tersebut dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan yang kemudian dikembangkan
sesuai dengan prosedur pengembangan yang terdapat pada penelitian ini, Model pengembangan ini diadaptasi
dari pengembangan model Dick dan Carey (dalam Setyosari, 2016). Adapun tahapan yang dapat kita amati
pada metode pengembangan penelitian ini sebagai berikut: 1) Tahap persiapan: penyiapan pada materi
pembelajaran dan aktivitas kegiatan pembelajaran; 2) Tahap pengembangan : (1) menentukan konten
pembelajaran, mulai dari pemilihan KI/KD, (2) tujuan pembelajaran, (3) Materi, (4) media pembelajaran, dan
lain sebagainya. Konten pengajaran terlebih dahulu melalui proses pemburaman, yakni pembuatan draf berupa
RPP secara lengkap yang dikonsultasikan beberapa ahli pengajaran dan pembelajaran, kemudian dilanjutkan
dengan proses pembuatan konten pengajaran yang telah disepakati pada kegiatan pembelajaran ;( 4) publikasi
konten pembelajaran melalui media sosial melalui telegram, whatshap.dan juga video pembelajaran yang di
unggah melalui youtube.
Penelitian ini dilakukan pada bulan April – September 2020. Subjek penelitian adalah Siswa MTsN
Pasuruan Kota Pasuruan kelas VII A dan Kelas VII B yang sejumlah 49 Siswa . Penelitian ini diawali dengan
tahap studi pendahuluan yaitu studi literatur untuk mencari teori-teori pendukung data penelitian dan studi
lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam untuk dijadikan dasar peneltian. Untuk mendapatkan
data yang valid juga dilakukan wawancara, penyebaran angket kepada guru dan siswa. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, koesioner, dan validasi tim ahli, tes hasil
belajar, dan dokumentasi. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dan
pengembangan atau Research and Development (R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam
pengembangan pembuatan media aplikasi Renderforest. Jenis data yang digunakan adalah berupa data
kuantitatif dan kualitatif. kualitatif berupa masukan, tanggapan, dan saran perbaikan berdasarkan hasil
penilaian ahli yang diperoleh melalui angket/konsultasi dengan ahli perancangan pembelajaran. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, koesioner, dan validasi
tim ahli, tes hasil belajar, dan dokumentasi.
Interpretasi uji kelayakan.Jika didapatkan Skor Kriteria 0% - 20% Sangat tidak layak,Skor 21% - 40%
Tidak layak ,Skor 41% - 60% Cukup layak ,Skor 61% - 80% Layak ,Skor 81% - 100% Sangat layak. Untuk
mengetahui dampak dari hasil pengembangan maka dilakukan uji efektifitas aplikasi renderforest dengan
menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji t. Teknik ini digunakan untuk mengolah data berupa
hasil pre test dan post test. Dikatakan optimal apabila setelah dilakukan uji t terhadap penggunaan aplikasi
renderforest yaitu t hitung lebih besar daripada t tabel.
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Tabel 1.1 Kompetensi Dasar Pembelajaran yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi Renderforest
pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
Kompetensi Inti
Pencapaian Kompetensi Dasar
1. Menghargai dan menghayati ajaran
agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya
3. Memahami
pengetahuan
(faktual, Memahami konsep pengetahuan tentang
konseptual, dan prosedural) berdasarkan sifat dan perubahan materi benda, unsur,
rasa ingin tahunya tentang ilmu senyawa dan campuran
pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam Mencoba, mengolah dan menyajikan dalam
ranah konkret (menggunakan, mengurai, ranah konkrit perubahan sifat dan wujud
merangkai, memodifikasi, dan membuat) benda ,unsur,senyawa dan campuran.
dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang)
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori

Tehnik analisis data terhadap variabel kualitas dari Media Renderforest dilakukan secara
deskriptif ,tehnik analisis data yang dilakukan adalah 1) Menjumlahkan data yang diperoleh dari validator ahli
dari butir penilaian yang tersedia dalam instrumen penelitian.2) Menghitung total skor yang diperoleh dari ahli
dan praktisi serta teman sejawat. Data analisis menggunakan data persentase keberhasilan.Besarnya prosentase
kemudian dikonversi dalam bentuk nilai sesuai dengan pedoman penelitian.
Tehnik analisis yang digunakan untuk mengolah data hasil uji coba adalah menggunakan uji gain dan
uji parametrik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi sebelum uji lapangan dilakukan dan
sesudah uji lapangna dilakukan.Sehingga hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji T.
Untuk membuktikan uji komparatif dengan data berbentuk interval skor dari rentang 0 -100.Uji ini bertujuan
untuk mengetahui signifikansi perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah dilakukan penggunaan media
renderforest pada pembelajaran Ilmu pengetahuan alam Pada siswa MTsN Pasuruan Kota Pasuruan pada
materi Unsur ,Senyawa dan Campuran..
Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal dan
penggunaan Uji T layak untuk diterapkan. Penghitungan data menggunakan biostatistik SPSS 16.Yang
dilakukan pertama kali adalah menjumlahkan gain ternormalisasi untuk seluruh peserta didik dan menentukan
rata-rata dari gain ternormalisasi,dengan rumus :
Gain Standart = Skor posttest – Skor pretest
Skor Maksimum – Skor Pretest
Setelah menentukan rerata maka terakhir menentukan kriteria optimalisasi penggunaan renderforest dalam
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tingkat Mts /SMP berdasarkan kriteria (1) Kategori Tinggi ,Jika g ≥
0,7 ; (2) Kategori sedang ,Jika 0,7 g > 0,3 ; (3) Dan kategori rendah , jika g < 0,3 .

107

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Temuan Data
Berdasarkan penelitian pengembangan yang berjudul “Optimalisasi Aplikasi Renderforest Sebagai
Media Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Unsur,senyawa dan Campuran ” ada dua kelas yang
digunakan sebagai sampel penelitian yaitu Kelas VIIA dan VIIB. Jumlah siswa kelas VIIA sebanyak 26 dan
Siswa kelas VIIB sebanyak 24 siswa.
Tahap pengembangan media penggunaan renderforest ini melalui beberapa tahapan yaitu :
Tahap 1, meliputi Penyusunan naskah dan desain rancangan media pembelajaran Renderforest ,kemudian
menyusun kisi –kisi dan indikator instrumen penilaian.Selanjutnya menyusun instrumen angket untuk
mengetahui optimalisasi penggunaan media renderforest pada peserta didik. Tahap pertama yang terakhir
adalah menyiapkan validasi instrumen .
Tahap 2, meliputi pembuatan media renderforest secara online dengan menggunakan langkah –langkah sebagai
berikut :
a. Masuk ke dalam google chrome ,ketik www.renderforest. login terlebih dahulu untuk membuat akun
melalui gmail. Akan muncul gambar dibawah ini.klik get started.

b. Setelah itu akan muncul beberapa macam template ,pilih sesuai kebutuhan. Dalam hal ini peneliti
menggunakan 3D Explainer Video toolkit

c. Muncul tampilan di bawah sesuai dengan pilihan ,setelah itu klik create now
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d. Pilih Add Scene , kemudian klik create

e. Muncul Pilihan pilihan karakter yang dibutuhkan , type your text sesuai kebutuhan .klik tanda +
silahkan type your text kembali .setelah dirasa sudah cukup lengkap maka bisa ditambahkan musik
dan preview kemudian dieksport dalam bentuk video MP4. Bisa dilakukan penggabungan video
dengan menggunakan video editor ,filmora,camtasia, dan lain sebagainya.disesuaikan dengan usia
siswa. Dan merupakan tahapan finishing dalam pembuatan media pembelajaran.

f.

Tampilan dari hasil media renderforest

Tahap 3, Tahap uji kelayakan oleh ahli dan praktisi , Yaitu penilaian terhadap produk yang meliputi
ahli materi dan ahli media dalam hal ini adalah Pendidik maupun Dosen. Berikutnya penilaian juga dilakukan
oleh teman sejawat.Tahap uji coba awal dilakukan setelah ada revisi dari hasil penilaian dari tim ahli materi
dan media pembelajaran.Uji coba dilakukan pada siswa sebanyak 10 orang siswa acak dan berbeda kelas.Pada
tahap ini siswa diberi angket untuk penilaian media pembelajaran yang dikembangkan.Berdasatrkan uji coba
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yang pertama maka ada tambahan revisi dan fitur template yang digunakan dalam pembuatan media ini. Hasil
uji coba dalam kelompok kecil secara acak ini menghasilkan revisi yang digunakan untuk uji coba terbatas.
Dari hasil uji terbatas inilah maka media digunakan sebagai uji lapangan.
Berdasarkan uji lapangan penelitian pengembangan yang berjudul “Optimalisasi Aplikasi
Renderforest Sebagai Media Pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Unsur,senyawa dan Campuran ”
ada dua kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian yaitu Kelas VIIA dan VIIB. Jumlah siswa kelas VIIA
sebanyak 26 dan Siswa kelas VIIB sebanyak 24 siswa. Jadi obyek penelitian siswa dengan jumlah 50 siswa.
Penelitian dilakukan oleh dua pendidik dari MTsN Pasuruan Kota Pasuruan dan Dosen UNIWARA Pasuruan
Kota Pasuruan.
Pembahasan
Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi renderforest terbukti sangat optimal untuk
merangsang siswa meningkatkan motivasi belajar siswa. Aplikasi renderforest ini layak untuk dijadikan
sebagai media pembelajaran.Penggunaan media ini juga dapat meningkatkan respon siswa untuk
mengurangi rasa kejenuhan dalam pembelajaran.Sehingga tercipta suasana kelas maya yang lebih kondusif
dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar.Hal ini disebabkan karena aktifitas kelas maya dapat
memberikan peran nyata dalam kegiatan belajar mengajar online.Kemampuan guru dalam pembuatan
media pembelajaran renderforest yang dikembangkan ternyata berpengaruh terhadap keberhasilan
pembelajaran.
Berdasarkan hasil validasi dari ahli media,Ahli materi dan guru MTs .Bahwa seluruh aspek dari pembuatan
Media renderforest mulai dari aspek tampilan warna ,peran karakter 3D toolkit , Musik yang menarik,
Kelayakan materi ,dan aspek kebahasaan memperoleh penilaian sangat baik.Dengan demikian maka layak
pengembangan pembuatan media renderforest siap untuk diuji coba lebih lanjut.
Berdasarkan uji coba lapangan telah ditemukan bahwa penggunaan Media renderforest efektif dalam
peningkatan optimalisasi dalam pengajaran ilmu pengetahuan alam di MtsN Pasuruan Kota Pasuruan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran ini terbukti optimal dalam
meningkatkan daya respon belajar siswa pada pembelajaran IPA di MTsN Pasuruan Kota Pasuruan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan,Optimalisasi renderforest dalam pengajaran ilmu pengetahuan alam mampu
menjadi salah satu solusi atas problematika pembelajaran di masa pandemic Covid-19 saat ini.
Pembelajaran daring atau online yang dikembangkan melalui aplikasi ini menyajikan pembelajaran yang
menarik yang bernilai.Tak hanya itu, melalui pengembangan media ini, pembelajaran membosankan tak
lagi dominan dengan adanya variasi pada media pengajaran. Karena meraka bisa menikmati dan
mengamati pembelajaran tersebut melalui aplikasi sederhana di whatshap , telegram atau akun youtube
yang diunggah masing-masing guru mata pelajaran.
Saran
Pengembangan media pembelajaran IPA terpadu sangat diperlukan untuk meningkatkan daya motivasi
belajar siswa ,khususnya dimasa pandemi Covid-19 ini. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat
mengembangkan kembali media ini menjadi lebih menarik lagi. Dan siswa menikmati pembelajaran
dengan senang hati.
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Abstrak
Sejak awal tahun 2020, dunia sedang mengawali wabah Corona Virus Disease (COVID-19). Hingga pada 11 Maret
2020, COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemic global (Tim COVID-19, 2020). Covid-19 atau COVID19 merupakan akronim dari coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah keluarga virus yang beberapa di antaranya
menyebabkan penyakit pada manusia, ada pula yang tidak. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular
tersebut wajib dilakukan secepat mungkin.
Salah satu cara yang diyakini dapat bekerja secara efektif mencegah penularan virus corona adalah dengan rajin
mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Diperlukan kesadaran yang tinggi pada masyarakat dalam
mengimplementasikan hal tersebut termasuk kesediaan sabun cuci tangan itu sendiri. Terlebih, sejak merebaknya wabah
virus covid-19, harga sabun cuci tangan mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan bahkan sampai sulit dicari.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan termasuk di dalamnya penyuluhan akan
pentingnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pelatihan ini perlu dilakukan di daerah-daerah terutama yang
termasuk zona merah, salah satunya yaitu Kota Semarang. Salah satu daerah yang perlu diberi pelatihan pembuatan
sabun cuci tangan yaitu Kelurahan Jatirejo. Kelurahan Jatirejo yang terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
merupakan binaan FMIPA UNNES.
Pengabdian berupa kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan juga penyuluhan pentingnya mencuci tangan
dengan sabun. Kegiatan ini dimulai dari persiapan, penyuluhan dan pelatihan, serta evaluasi. Luaran dari kegiatan ini
adalah produk sabun cuci tangan yang ekonomis, publikasi media cetak, dan artikel publikasi di prosiding Seminar
Nasional. Hasil kegiatan pengabdian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
mencuci tangan dengan sabun, serta menambah keterampilan masyarakat dalam membuat sabun cuci tangan.
Kata kunci: Virus Covid-19, sabun cuci tangan, Kelurahan Jatirejo.

PENDAHULUAN
Sejak awal tahun 2020, dunia sedang mengawali wabah Corona Virus Disease (COVID-19). Hingga
pada 11 Maret 2020, COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemic global (Tim COVID-19, 2020).
Covid-19 atau COVID-19 merupakan akronim dari coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah keluarga
virus yang beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada manusia, ada pula yang tidak. Virus korona tipe
baru yang tengah menjadi pandemi ini bernama SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndromecoronavirus-2). Virus inilah yang menyebabkan Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap
jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin.
Salah satu cara yang diyakini dapat bekerja secara efektif mencegah penularan virus corona adalah
dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir (Adhikari et al., 2020; Janah, 2020;
Nurhalimah, 2002; Nuryanti, 2020; Wang et al., 2020; WHO, 2020). Bahkan, sabun disebut lebih efektif untuk
digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena dapat menghilangkan bakteri dan virus
yang ada di permukaan kulit. Profesor kimia dari University of New South Wales, Sydney, Pall Thordarson
menjelaskan dalam sebuah artikel di The Guardian (12/3/2020), mengapa sabun justru ampuh untuk
menghentikan persebaran virus, saat belum ada satu pun obat yang berhasil menyembuhkan infeksinya
(Azanella, 2020).
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Pall Thordarson mengatakan, virus merupakan partikel nano dengan bagian terlemah berupa lemak
yang disebut lipid bilayer. Sementara sabun melarutkan membran lemak virus sehingga bisa menghancurkan
virus atau mematikannya. Secara lebih detail, virus sebenarnya terbentuk dari tiga komponen utama, yakni
ribonucleic acid (RNA), protein, dan lipid (lemak). Sel tubuh yang terinfeksi virus kemudian memproduksi
ketiga komponen tersebut yang pada akhirnya akan membentuk virus yang baru.
Saat sel tubuh yang dihinggapi virus sudah mati, maka virus-virus ini akan menginfeksi sel lainnya
hingga berakhir di saluran paru-paru. Dari hasil penelitian, ketiga bahan yang membentuk virus itu tidak terikat
secara kuat, sehingga tidak dibutuhkan bahan kimia keras untuk melepaskan mereka satu sama lain.
Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir memang bisa saja dilakukan, namun air tidak cukup
untuk menghilangkann virus yang menempel. Air tidak cukup kuat untuk memisahkan virus yang lengket
dengan permukaan kulit. Lain halnya dengan air sabun. Sabun mengandung sejenis lemak yang disebut sebagai
amphiphiles. Amphiphiles ini secara struktur sangat mirip dengan lemak yang ada di membran virus. Sehingga
molekul-molekul sabun dapat 'bertarung' dengan lemak yang ada di membran virus. Inilah cara yang kurang
lebih sama, ketika sabun bekerja menghapus kotoran dari kulit. Sabun tidak hanya melepaskan virus yang
melekat dengan kulit, namun juga memisahkan ketiga komponen pembentuk virus, yakni protein, RNA, dan
lemak yang menyatu.
Berbagai penjelasan di atas mengemukakan pentingnya cuci tangan dengan sabun. Terkait hal ini,
perlu kesadaran yang tinggi pada masyarakat dalam mengimplementasikan hal tersebut termasuk kesediaan
sabun cuci tangan itu sendiri. Terlebih, sejak merebaknya wabah virus covid-19, harga sabun cuci tangan
mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan bahkan sampai sulit dicari. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pelatihan pembuatan sabun cuci tangan termasuk di dalamnya penyuluhan akan pentingnya cuci tangan dengan
sabun dan air mengalir. Pelatihan ini perlu dilakukan di daerah-daerah terutama yang termasuk zona merah,
salah satunya yaitu Kota Semarang. Kota Semarang sudah dikategorikan ke dalam zona merah karena sudah
terdapat beberapa warga yang positif menderita covid-19.
Salah satu daerah yang perlu diberi pelatihan pembuatan sabun cuci tangan yaitu Kelurahan Jatirejo.
Kelurahan Jatirejo yang terletak di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang merupakan binaan FMIPA
UNNES. Kerjasama ini ditetapkan pada akhir 2013. Selain itu, kelurahan ini juga ditetapkan sebagai desa
wisata oleh Wali Kota Semarang pada 2010. Sebagai desa wisata, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan
untuk menjaga kestabilan social masyarakatnya, salah satunya yaitu dengan upaya pencegahan penyebaran
Virus Covid-19 melalui penyuluhan pentingnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta pelatihan
pembuatan sabun cuci tangan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk cuci tangan dengan
sabun melalui pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan pentingnya mencuci tangan dengan
sabun, serta meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sabun cuci tangan.
METODE
Kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu persiapan, penyuluhan dan pelatihan, serta evaluasi. Pada
tahap persiapan, pertama yaitu mengomunikasikan pada pihak Kelurahan Jatirejo bahwa akan dilakukan
kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan pentingnya mencuci tangan dengan sabun.
Dilanjutkan dengan menyiapkan materi pelatihan untuk warga Kelurahan Jatirejo tentang pentingnya mencuci
tangan dengan sabun, kemudian menyiapkan bahan dan alat yang digunakan pada pelatihan pembuatan sabun
cuci tangan.
Tahap kedua yaitu penyuluhan dan pelatihan. Pertama yaitu mengumpulkan warga Kelurahan Jatirejo
untuk melakukan kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan pentingnya mencuci tangan
dengan sabun. Dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun
serta pelatihan pembuatan sabun cuci tangan. Selain itu juga mendampingi warga Kelurahan Jatirejo dalam
melakukan praktik membuat sabun cuci tangan.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan
pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan pentingnya mencuci tangan dengan sabun di Kelurahan Jatirejo.
Evaluasi ini dilakukan melalui pengumpulan data tentang tanggapan warga Keluraha Jatirejo melalui angket
yang bersifat terbuka untuk mengetahui respon warga terhadap pelaksanaan program.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan yang merupakan upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 melalui pelatihan pembuatan
sabun cuci tangan di Kelurahan Jatirejo perlu dilakukan, untuk semakin menyadarkan masyarakat tentang
pentingnya mencucui tangan menggunakan sabun, sampai pada cara membuat sabun cuci tangan tersebut.
Telah teridentifikasi beberapa potensi yang dimiliki yaitu; masyarakat Kelurahan Jatirejo yang membutuhkan
edukasi tentang pentingnya cuci tangan menggunakan sabun, harga sabun cuci tangan yang semakin mahal,
serta perlunya pelatihan pembuatan sabun cuci tangan yang ekonomis.
Solusi ini mengingat harga sabun yang meningkat seiring dengan makin merebaknya virus covid-19,
serta kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun yang masih rendah. Seperti yang telah
dijabarkan di atas, salah satu cara yang diyakini dapat bekerja secara efektif mencegah penularan virus corona
adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Bahkan, sabun disebut lebih efektif
untuk digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena dapat menghilangkan bakteri
dan virus yang ada di permukaan kulit. Akan tetapi, harga sabun cuci tangan yang mengalami kenaikan tajam
tentunya membuat masyarakat semakin enggan untuk mencuci tangan dengan sabun, termasuk kesadaran
tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun yang masih perlu ditingkatkan.
Kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu persiapan, penyuluhan dan pelatihan, serta evaluasi. Pada
tahap persiapan, dilakukan komunikasi awal dengan pihak Kelurahan Jatirejo bahwa akan dilakukan kegiatan
pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya
tim pengabdi mulai menyiapkan materi pelatihan untuk warga Kelurahan Jatirejo tentang pentingnya mencuci
tangan dengan sabun, serta menyiapkan bahan dan alat yang digunakan pada pelatihan pembuatan sabun cuci
tangan. Pada persiapan ini pengabdi telah melakukan simulasi terlebih dahulu yaitu membuat sabun cuci
tangan menggunakan alat dan bahan yang ada agar pada saat pelatihan dapat berjalan dengan lancer termasuk
dalam proses pembuatan sabun tersebut.
Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan. Pada tahap ini mengumpulkan warga
Kelurahan Jatirejo untuk melakukan kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan
pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Gambar 1 menunjukkan penyuluhan tentang pentingnya mencuci
tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Gambar 1. penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir
Proses selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan sabun cuci tangan yang ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pelatihan pembuatan sabun cuci tangan
Pada pelatihan ini dihasilkan produk berupa sabun cuci tangan yang telah dibuat oleh tim bersama
warga Kelurahan Jatirejo yang ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Sabun cuci tangan hasil pengabdian
Covid-19 atau COVID-19 merupakan akronim dari coronavirus disease 2019. Coronavirus adalah
keluarga virus yang beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada manusia, ada pula yang tidak. Virus
korona tipe baru yang tengah menjadi pandemi ini bernama SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndromecoronavirus-2). Virus inilah yang menyebabkan Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap
jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin.
Gambar struktur dari Virus Corona Covid-19 disajikan sebagai berikut:
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Salah satu cara yang diyakini dapat bekerja secara efektif mencegah penularan virus corona adalah
dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir (Adhikari et al., 2020; Janah, 2020;
Nurhalimah, 2002; Nuryanti, 2020; Wang et al., 2020; WHO, 2020). Bahkan, sabun disebut lebih efektif untuk
digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena dapat menghilangkan bakteri dan virus
yang ada di permukaan kulit. Profesor kimia dari University of New South Wales, Sydney, Pall Thordarson
menjelaskan dalam sebuah artikel di The Guardian (12/3/2020), mengapa sabun justru ampuh untuk
menghentikan persebaran virus, saat belum ada satu pun obat yang berhasil menyembuhkan infeksinya
(Azanella, 2020).
Pall Thordarson mengatakan, virus merupakan partikel nano dengan bagian terlemah berupa lemak
yang disebut lipid bilayer. Sementara sabun melarutkan membran lemak virus sehingga bisa menghancurkan
virus atau mematikannya. Secara lebih detail, virus sebenarnya terbentuk dari tiga komponen utama, yakni
ribonucleic acid (RNA), protein, dan lipid (lemak). Sel tubuh yang terinfeksi virus kemudian memproduksi
ketiga komponen tersebut yang pada akhirnya akan membentuk virus yang baru.
Saat sel tubuh yang dihinggapi virus sudah mati, maka virus-virus ini akan menginfeksi sel lainnya
hingga berakhir di saluran paru-paru. Dari hasil penelitian, ketiga bahan yang membentuk virus itu tidak terikat
secara kuat, sehingga tidak dibutuhkan bahan kimia keras untuk melepaskan mereka satu sama lain.
Mencuci tangan menggunakan air yang mengalir memang bisa saja dilakukan, namun air tidak cukup
untuk menghilangkann virus yang menempel. Air tidak cukup kuat untuk memisahkan virus yang lengket
dengan permukaan kulit. Lain halnya dengan air sabun. Sabun mengandung sejenis lemak yang disebut sebagai
amphiphiles. Amphiphiles ini secara struktur sangat mirip dengan lemak yang ada di membran virus. Sehingga
molekul-molekul sabun dapat 'bertarung' dengan lemak yang ada di membran virus. Inilah cara yang kurang
lebih sama, ketika sabun bekerja menghapus kotoran dari kulit. Sabun tidak hanya melepaskan virus yang
melekat dengan kulit, namun juga memisahkan ketiga komponen pembentuk virus, yakni protein, RNA, dan
lemak yang menyatu.
PENUTUP
Simpulan dari kegiatan ini yaitu telah dilakukan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan dan penyuluhan
pentingnya mencuci tangan dengan sabun, yang dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid19.
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Abstrak
Kegiatan praktikum pada mata kuliah Biologi di jurusan IPA Terpadu tidak akan lepas dari pengamatan mikroskop baik
itu pengamatan sel dan jaringan tumbuhan serta hewan yang tembus cahaya. Dalam pengamatan sel dan jaringan
tumbuhan diperlukan proses pewarnaan untuk mempermudah saat pengamatan. Pewarnaan yang biasanya digunakan
adalah pewarnaan sintetik yang bersifat karsinogenik serta limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat pigmen antosianin dari bunga telang (Clitoria ternatea.L) sebagai
pewarna alternatif untuk pewarna alami jaringan tumbuhan. Pewarna alternatif dari antosianin bunga telang ini selain
mudah didapat, harganya murah dan ramah lingkungan sehingga mendukung visi universitas konservasi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen
Ekstrak bunga telang ini diperoleh dari proses ektraksi bunga telang dengan pelarut asam sitrat dengan variasi
konsentrasi. Perbandingan asam sitrat dan aquades dalam pembuatan larutan asam sitrat adalah 1:1 dan bunga telang
yang diekstrak bervariasi dari 2 gram, 4 gram, 6 gram 8 gram dan 10 gram. Larutan ektrak selanjutnya dimaserasi
dengan variasi waktu 12 jam, 24 jam dan 48 jam menghasilkan warna merah anggur
Hasil pengamatan dari jaringan tumbuhan yang diberi pewarnaan ekstrak bunga telang mulai kelihatan lebih jelas
dengan pewarnaan ekstrak bunga telang mulai pada variasi 4 gram dan waktu maserasi tidak mempengaruhi hasil warna
dari ekstrak bunga telang. Pewarnaan jaringan tumbuhan dengan ekstrak bunga telang hampir sama penampakannya
dengan pewarnaan sintetik yaitu safranin
Kata kunci: pewarna alternatif, bunga telang (Clitoria ternatea.L), antosianin

PENDAHULUAN
Kegiatan praktikum pada mata kuliah Biologi di jurusan IPA Terpadu tidak akan lepas dari
pengamatan mikroskop baik itu pengamatan sel tumbuhan dan hewan maupun jaringan tumbuhan dan hewan
yang tembus cahaya. Dari pengamatan sel dan jaringan tersebut ada beberapa sel atau jaringan yang diamati
tidak ada atau sedikit yang memiliki pigmen warna dalam selnya, hal ini akan mempersulit pada saat
pengamatan dan analisis sel tersebut karena tidak mampu mengabsopsi atau membiaskan cahaya walaupun
dilakukan di bawah mikroskop. Oleh sebab itu, dalam pengamatan bagian-bagian sel/jaringan diperlukan
proses pewarnaan (Waluyo, 2010).
Salah satu bahan yang diperlukan pada saat praktikum pembuatan media dan pengamatan sel dan
jaringan tumbuhan adalah zat warna. Sehingga dengan adanya zat warna, organel sel atau jaringan sel pada
tumbuhan dapat dengan mudah dibedakan.Tujuan dari pewarnaan sel maupun jaringan tumbuhan adalah untuk
dapat membedakan bagian dari setiap sel maupun jaringan dan memudahkan utuk diamati dibawah mikroskop.
Bahan pewarna dapat digolongkan ke dalam empat golongan yaitu bahan pewarna sintesis, bahan
pewarna yang dibuat mirip dengan bahan pewarna alami, bahan pewarna anorganik dan bahan pewarna alami.
(Hayati, 2012). Pewarnaan yang biasa digunakan untuk praktikum biasanya bersifat terbatas, sulit didapat,
bersifat karsinogenik dan harganya mahal. Zat karsinogenik yang terdapat dalam pewarnaan sintetis dapat
menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu zat pewarna sintetis ini perlu
diganti menggunakan zat pewarna alami untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan (Paryanto, 2015).
Sangat diperlukan pewarna alternatif sebagai pengganti pewarnaan sintetik yang biasa digunakan dalam
praktikum. Alternatif zat pewarna penggantiharuslah memiliki sifat antara lain ramah lingkungan (tidak
karsinogenik), tersedia melimpah, murah, serta mudah dalam pembuatannya.
Bahan pewarna alami dapat berasal dari jaringan hewan maupun tumbuhan. Pewarna alami adalah zat
warna yang diperoleh dari bagian-bagian tumbuhan atau hewan, misalnya hematoksilin diperoleh dari
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tumbuhan Haematoxyli camphecianum, carmin berasal dari insekta Coccus cacti (hanya yang betina) yang
hidup pada tanaman Oputia coccinellifera (Handari, 1983; Robets, 2014). Banyak tanaman ataupun tumbuhan
yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Sebagian besar warna dapat diperoleh dari produk tumbuhan,
di dalam tumbuhan terdapat pigmen tumbuhan penimbul warna yang berbeda tergantung menurut struktur
kimianya. Pewarna alami yang ada, memiliki beberapa pigmen warna misalnya klorofil, karotenoid, tanin, dan
antosianin. Pigmen pewarna alami lebih aman digunakan meskipun tingkat kestabilan terhadap panas, cahaya
dan tingkat keasaman tidak menentu (Kwartiningsih, 2009). Salah satu pewarna alami yang tersedia melimpah
adalah bunga telang (Clitoria ternatea. L) yang memiliki warna biru.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen di laboratorium dengan
prosedur penelitian yang dilakukan dalam 4 tahap.
Tahap Pendahuluan
Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Terutama dipersiapkan bunga telang
(Clitoria ternatea. L) yang akan diektrasi dengan larutan asam sitrat .
Tahap Ektraksi Bunga Telang (Clitoria ternatea,L)/ Pembuatan Filtrat Bunga Telang
Untuk pembuatan ektraksi dengan pelarut asam sitrat harus dibuat terlebih dahulu larutan asam sitrat
dengan konsentrasi pekat yaitu perbandingan asam sitrat dan aquades adalah 1:1 atau 10 gram asam sitrat
Kristal dilarutkan dengan 10 ml aquades. Timbang 2 gram, 4 gram, 6 gram 8 gram dan 10 gram bunga telang
untuk mendapatkan konsentrasi ekstrasi yang berbeda-beda. Lakukan pembuatan ekstrasi dengan menumbuk
bunga telang dan larutkan dengan larutan asam sitrat dan maserasi pada waktu yang berbeda-beda yaitu 12
jam, 24 jam dan 48 jam.Selanjutnya saring dengan kertas saring dan ukur pH masing-masing perlakuan dengan
pH indicator
Tahap Pembuatan preparat
Sayatan jaringan tumbuhan yang digunakan adalah lapisan dari umbi bawang merah (Allium cepa. L).
Penggunaan jaringan dari umbi bawang merah ini lebih mudah dalam penyayatan maupun pengamatan dan
seringnya digunakan dalam pembelajaran praktikum pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Sayatan
lapisan umbi bawang merah yang dibuat ditempatkan pada kaca preparat tutup dengan kaca penutup dan
diberikan perlakuan, baik pewarnaan dengan pelarut yang berbeda-beda, waktu masterasi yang berbeda-beda
maupun tanpa pewarna. Sebagai pembanding digunakan pewarna sintetik yaitu safranin
Tahap Pengamatan dengan mikroskop.
Menyiapkan mikroskop binokuler elektrik dengan kamera digital yang terhubung dengan PC untuk
proses mengamati preparat yang dibuat dengan perbesaran 100x dan 400x. Pengamatan sayatan dari lapisan
umbi bawang merah didokumentasikan perlakuan diulang 3x.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses ekstrasi bunga telang dilakukan denga konsentrasi dan waktu yang berbeda-beda menghasilkan
warna dan pH yang tetap sama yaitu merah anggur dengan pH yang tetap 2. Hai ini dapat dilihat pada tabel 1
di bawah
Tabel 1. Waktu maserasi yang berbeda-beda
Waktu maserasi
0 jam
12 jam
24 jam
48 jam

Warna
Merah anggur
Merah anggur
Merah anggur
Merah anggur

pH
2
2
2
2

Sehingga dengan waktu masterasi yang berbeda tidak berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan
maupun pHnya.
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Proses pembuatan ekstrak bunga telang tak melewati tahapan pengeringan pada atmosfer terbuka
sehingga tidak banyak material yang akan teruapkan. Ekstrak bunga telang basah memiliki afinitas yang tinggi
pada pewarnaan preparat jaringan tumbuhan setelah ekstrak dipreparasi, namun warna ekstrak tidak akan
mengalami perubahan warna akibat teroksidasi setelah beberapa jam pembuatan. Dengan demikian dari
penelitian ini dianjurkan setelah pembuatan ekstrak bunga telang untuk menyimpan di lemari pemdingin,
walaupun asam sitrat sudah bisa sebagai pengawet. Lebih baik juga simpan dalam botol yang gelap supaya
tidak ada kontak langsung dengan cahaya matahari.
Prinsip pewarnaan pada pengamatan sayatan jaringan tumbuhan pada kaca preparat dengan
menggunakan mikroskop adalah agar dapat membedakan dengan jelas bagian-bagian dari jaringan tumbuhan.
Oleh karenanya, dalam penelitian ini diamati bagian-bagian sayatan jaringan tanaman yang belum melalui
tahapan pewarnaan, ketika sayatan jaringan tanaman tersebut diberi pewarnaan dan diberi pewarnaan
sintetis.Bagian-bagian sayatan jaringan tanaman yang teramati di bawah mikroskop disajikan pada tabel
berikut berikut :
Tabel 2. Hasil pengamatan di bawah mikroskop
PERBESARAN 100X
PERBESARAN 400X

NO
1

LARUTAN
Aquades

2

larutan asam sitrat 1:1
dengan bunga telang
2 gram

3

larutan asam sitrat 1:1
dengan bunga telang
4 gram

4

larutan asam sitrat 1:1
dengan bunga telang
6 gram

5

larutan asam sitrat 1:1
dengan bunga telang
8 gram

6

larutan asam sitrat 1:1
dengan bunga telang
10 gram
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7

Larutan Safranin

Dari gambar di atas diketahui bahwa pada sayatan umbi bawang merah dengan penambahan ekstrak
bunga telang 2 gram sudah cukup terlihat tapi belum begitu jelas dibandingkan dengan sayatan umbi bawang
merah yang tanpa diberi pewarna/ditetesi aquades. Bagian-bagian yang teramati dinding sel, sitoplasma dan
inti sel.Pewarnaan mulai baik terlihat pada pewarnaan dengan larutan asam sitrat 1:1 dan penambahan bunga
telang mulai 4 gram, 6 gram, 8 gram dan 10 gram.
Penampakan warna yang dihasilkan pada ekstrak bunga telang memberikan warna yang hampir sama
dengan pewarnaan safranin/pewarnaan sintetis setelah diteteskan pada preparat, yaitu merah keunguan.
PENUTUP
Ekstrak bunga telang (Clitoria ternatea,L) dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alternatif dari bahan
alam untuk pewarnaan pada pengamatan preparat jaringan tumbuhan. Pewarna alami dari ekstrak bunga telang
(Clitoria ternatea,L) ini memiliki daya ikat yang baik, warna yang cerah, murah, mudah dalam preparasi dan
ramah lingkungan. Menunjukkan kemiripan hasil pewarnaan pada jaringan tumbuhan menggunakan pewarna
sintetik safranin. Pewarna alami dari ekstrak bunga telang dapat sebagai pewarna alternatif untuk
menggantikan pewarna sintetik safranin, yang mahal, karsinogen dan berbahaya bagi lingkungan.
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Abstrak
Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik.
Berdasarkan analisis media pembelajaran berupa video menarik untuk di pakai karena media pembelajaran berupa video
bisa meningkatkan hasil belajar dan membuat peserta didik menjadi tidak bosan khususnya dalam belajar IPA.
Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi,
eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang
terorganisasi tentang alam di sekitar.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Video, Pembelajaran IPA

PENDAHULUAN
Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Usaha untuk mencapai
kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan ilmu atau
kepandaian yang belum di punyai sebelumnya. kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini
berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses
belajar yang di alami oleh siswa sebagai peserta didik (Slameto, 2010:1). Disini guru di tuntut untuk memiliki
kreatifitas dalam mengajar agar peserta didik mudah dalam menerima materi yang di ajarkan misalnya dengan
menggunaka media pembelajaran dan lain-lain terlebih di saat masa pandemic seperti yan terjadi pada saat ini.
Media pembelajaran seperti media video sangat di butuhkan bagi tenaga pendidik di saat masa
pandemi seperti ini. semua pembelajaran sekarang di lakukan secara daring. Sehingga seorang guru di tuntut
untuk kreatif dalam melakukan proses pembelajaran, salah satu penggunan media pembelajaran yang sangat
sesuai dalam kondisi pandemi seperti ini yang paling efektif yaitu menggunakan media pembelajaran video
yang mana bisa di pakai ketika mengajar melalui daring.
Video Merupakan Suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik
untuk pembelajaran massal, Individu maupun berkelompok. Video juga merupakan bahan ajar non cetak yang
kaya akan informasi dan tuntas karena dapat sampai kehadapan siswa secara langsung. Di samping itu video
menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini karena karakteristik video yang menyajikan
gambar bergerak pada siswa, disamping suara yang menyertainya. Sehingga bisa membuat siswa merasa
seperti berada di dalam suatu tempat yang sama dengan program yang di tayangkan di video tersebut
(Daryanto,2016:104-105). Di harapkan pembelajaran berlangsung dengan baik dan siswa tidak merasa bosan
karena jika memakai video pembelajaran akan lebih mudah untuk di fahami khususnya pada pembelajaran
IPA.
Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan
melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan,
gagasan dan konsep yabg terorganisasi tentang alam di sekitar. Pada masa saat pandemi seperti ini peserta
didik tidak bisa melakukan pembelajaran di luar seperti biasanya dan hanya di lakukan di rumah saja, sehingga
media pembelajaran vedio sangat tepat jika di gunakan dalam pembelajaran daring seperti pada saat ini.
METODE
Penelitian ini di lakukan menggunakan Studi literature yang di lakukan untuk mendeskripsikan pengaruh
penggunaan media pembelajaran berupa video dalam pembelajaran IPA sampel yang di gunakan adalah jurnal
yang di terbitkan oleh Ismail (2016), berjudul “Pengembangan Media Video Animasi Pembelajaran Berbasis
Powtoon Pada Kelas 2 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD Labschool UNNES”, dan jurnal Taufiq,
M., Dewi, N. R., & Widiyatmoko, A. (2014). Berjudul Pengembangan media pembelajaran ipa terpadu
berkarakter peduli lingkungan tema “konservasi” berpendekatan science-edutainment dan jurnal
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Widiyatmoko, A., & Pamelasari, S. D. (2012) berjudul Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan
alat peraga IPA dengan memanfaatkan bahan bekas pakai. Analisis di lakukan dengan cara mensintesiis atau
mengambil kesimpulan dari jurnal tersebut sehingga tujuan untuk melihat pengaruh penggunaan media
pembelajaran berupa video bisa terpenuhi.
PEMBAHASAN
1. Media Pembelajaran Video
Selama masa pandemi covid-19 yang telah terjadi di Indonesia aktivitas pembelajaran yang seharusnya
di lakukan di sekolah untuk sementara waktu di lakukan di rumah. Pembelajaran di lakuan secara daring seperti
zoom, whatsApp grub, google meet etc. semua di lakukan agar pendidikan tetap berjalan meskipun masih
dalam kondisi pandemi covid-19. Dalam situasi dan kondisi seperti pada saat ini guru di tuntut lebih kreatif
lagi dalam mengajar agar tidak membuat peserta didik menjadi bosan dalam belajar. Media pembelajaran
berupa video cocok di pakai pada saat pandemic seperti yang terjadi pada saat seperti ini.
Menurut Munir (2013) dalam Batubara (2016:48) video dapat di artikan sebagai teknologi perekaman,
penangkapan, penyimpanan, pengolahan gambar diam dan disajikan dengan adegan-adegan dalam gerak
secara elektronik sehingga dapat dilihat seperti gambar yang bergerak. Video adalah sebuah media digital
yang berfungsi untuk menunnjukkan susunan gambar-gambar yang dibaca secara berurutan dengan waktu
tertentu sehingga memberikan ilusi dan fantasi pada gambar yang bergerak. Media video merupakan media
pembelajaran yang tidak tercantum di dalam buku guru ataupun buku siswa sehingga media ini cukup menarik
dan efektif untuk pembelajaran.
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2016) yang berjudul “Pengembangan Media Video
Animasi Pembelajaran Berbasis Powtoon Pada Kelas 2 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SD
Labschool UNNES” diperoleh hasil dari ahli media sebesar 81,3% penilaian dari ahli materi juga mendapat
kategori baik yaitu dengan presentase nilai sebesar 81,3% dari segi aspek keefektifan media mendapat
presentase nilai sebesar 82,2% dengan kategori baik. Secara keseluruhan media tergolong dalam kategori
sangat baik, hal ini berarti media video tersebut baik digunakan dalam proses belajar mengajar.
2. Pembelajaran IPA
Tahap proses pembelajaran, pengenalan terhadap diri sendiri atau kepribadian diri merupakan hal yang
sangat penting dalam upaya-upaya pemberdayaan diri (self empowering). Pengenalan terhadap diri sendiri
berarti pula kita mengenal kelebihan-kelebihan atau kekuatan yang kita miliki untuk mencapai hasil belajar
yang kita harapkan. Pada sisi lain juga berarti kita mengenal kelebihan-kelebihan atau kekuatan yang kita
miliki untuk mencapai hasil belajar yang kita harapkan.
Menurut Mustaji (2010:188) karakteristik pembelajaran yang optimal adalah keterlibatan pembelajar
sebagai subjek belajar. Pemikiran itu perlu dijadikan titik tolak untuk mencari jawaban atas pertanyaan “apa
yang harus dikerjakan oleh teknologi pembelajaran agar pembelajar terdorong untuk terlibat dalam peristiwa
belajar”. Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa implikasi terhadap desain, pelaksanaan, dan penilaian
pembelajaran karena terkandung suatu pemikiran pembaharuan tentang bagaimana memperlakukan pebelajar
sebagai subjek belajar bukan objek belajar dan apa yang harus disediakan untuknya agar terjadi peristiwa
belajar dalam dirinya.
Penelitian yang di lakukan oleh Taufiq, M., Dewi, N. R., & Widiyatmoko, A. 2014 mengenai
Pembelajaran IPA yaitu mereka meyatakan Pembelajaran IPA dan lingkungan saling berhubungan, sehingga
penting dilakukan penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran IPA berkarakter peduli
lingkungan. Konservasi erat hubungannya dengan peduli lingkungan, sehingga tema konservasi sesuai dengan
karakter peduli ligkungan. Dengan tema konservasi dapat menggabungkan beberapa pokok bahasan dari
bidang fisika, kimia dan biologi yang dapat mempersingkat waktu dalam proses pembelajaran di kelas.
Konsep-konsep dalam IPA memiliki karakteristik yang berbeda beda, sehingga memerlukan model yang sesuai
agar memberikan hasil yang optimal. Ada yang mengandung konsep saling beririsan/ tumpang tindih, sehingga
bila dibelajarkan secara terpisah-pisah menjadi tidak efisien. Konsep-konsep semacam ini memerlukan
pembelajaran model integrated.
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3. Media Pembelajaran Video Untuk Pembelajaran IPA
Menurut Muntu (2017:27) Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi
antara guru dengan peserta didik. Misalnya pada saat peserta didik menyaksikan tayangan program televisi
pembelajaran, film pendidikan, radio dan sebagainya. Menciptakan proses pembelajaran kondusif maka
dibutuhkan media pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pola interaksi yang lebih baik
antara peserta didik dan guru. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki pengertian adalah pengetahuan yang
diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu
penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya (Widiyatmoko, A., & Pamelasari, S. D:2012).
Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA sangat efektif di unakan karena dapat membantu
dalam prosen belajar dan mengajar dan membuat peserta didik lebih antusias dalam belajar yang selama ini di
lakukan secara daring di rumah.
Hasil penelitian yang di lakukan oleh Taufiq,Dewi dan Widiyatmoko (2014) ini menunjukkan bahwa
penggunaan media pembelajaran ipa terpadu berkarakter peduli lingkungan tema “konservasi” berpendekatan
science-edutainment berpengaruh positif terhadap peningkatan tiap indikator tes hasil belajar IPA terpadu tema
konservasi. Secara keseluruhan peningkatan (gain) hasil belajar sebesar 0,85 yang artinya peningkatannya
dengan kriteria tinggi. Rata-rata total skor indikator karakter peduli lingkungan juga tinggi yaitu sebesar 93,75
dan telah menunjukkan kriteria membudidaya (MK) dikalangan siswa. Ada pengaruh yang signifikan antara
hasil belajar IPA dengan sikap peduli lingkungan siswa. Semakin tinggi hasil belajar siswa maka sikap siswa
akan lebih positif. Dengan kata lain pemahaman kognitif siswa tentang lingkungan hidup besar pengaruhnya
terhadap sikap peduli lingkungan. Selain itu juga ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pembelajaran
IPA dan hasil belajar dengan sikap peduli lingkungan siswa kelas. Kualitas pembelajaran dan hasil belajar
berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Jadi semakin tinggi kualitas pembelajaran maka sikap siswa akan
semakin positif dan semakin bagus hasil belajar, sikap siswa akan semakin positif pula.
KESIMPULAN
1. Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dengan peserta
didik.
2. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan
observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan
dan konsep yabg terorganisasi tentang alam di sekitar.
3. Media pembelajaran berupa video menarik untuk di pakai saat masa pandemi seperti ini karena bisa
meningkatkan hasil belajar dan membuat peserta didik menjadi tidak bosan dalam belajar IPA
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Abstrak
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sumber belajar peserta didik tingkat SMP/MTs pada
materi tata surya di Era Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan. Bahan ajar yang
dibutuhkan peserta didik di Era Covid-19 yaitu bahan ajar yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar,
memfasilitasi peserta didik dalam mengkonstruk pengetahuan secara mandiri dan memudahkan peserta didik dalam
memahami konsep yang abstrak. Bahan ajar dikembangkan menggunakan model learning cycle 7E yang memfasilitasi
peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuannya mengenai konsep tata surya. Bahan ajar ini juga dilengkapi dengan
teknologi augmented reality yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep yang abstrak. Pemanfaatan
media AR, video, gambar, handout dalam bahan ajar pembelajaran visual di Era Covid-19.
Kata kunci: Augmented Reality, Bahan Ajar, Covid-19, Learning cycle 7e, Tata Surya

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sains merupakan kumpulan dari tiga cabang ilmu diantaranya
fisika, kimia dan biologi yang didalamnya terdapat fakta, konsep, prinsip, hukum, teori yang berkaitan dengan
fenomena alam (Desideria, Dj, & Zainul, 2015; Riananda, 2016). Pembelajaran bukan hanya proses menghafal
dan mengingat suatu konsep dan teori tertentu tetapi juga menuntut peserta didik untuk memiliki sikap ilmiah
(Desideria, dkk., 2015; Nurbani, Gusrayani, & Kurnia Jayadinata, 2016; Yuliati, 2015). Karakteristik dalam
mempelajari IPA yaitu peserta didik diarahkan untuk melakukan proses penemuan pengetahuan dengan
melibatkan proses ilmiah seperti halnya ilmuan terdahulu. Hal itu dapat dicapai dengan menerapkan sistem
pembelajaran bersifat student centered yang mengarahkan peserta didik untuk belajar mandiri dan melakukan
secara langsung (Desideria, dkk., 2015).
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang mengalami
kesulitan dalam memahami konsep IPA (Marlina, dkk., 2017; Wulandari, Suyanto, & Suana, 2016). Kesulitan
belajar dapat diakibatkan dari beberapa hal diantaranya peserta didik cenderung pasif pada saat proses
pembelajaran, konsep yang bersifat abstrak, penggunaan bahasa latin dalam materi IPA dan kurang tersedianya
fasilitas belajar yang memadai (Haqiqi, 2018; Insani, 2016; Marlina, dkk., 2017). Proses belajar akan lebih
efektif apabila didukung dengan tersedianya bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi, lingkungan dan
kebutuhannya sehingga memberi manfaat bagi peserta didik (Ihwanudin, dkk., 2018).
Tata surya adalah salah satu materi pelajaran IPA yang diajarkan di SMP/MTs. Konsep yang terdapat
dalam materi tata surya tergolong konsep yang abstrak. Menurut teori Piaget, karakteristik peserta didik
SMP/MTs kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak (Aryani, dkk, 2019; Syahbana, 2012). Konsep
yang masih abstrak dan tekstual dianggap kurang menarik yang menyebabkan minat baca peserta didik rendah.
Salah satu penyebab rendahnya minat baca pada anak Indonesia yaitu buku pembelajaran yang masih bersifat
tekstual (Aryani, dkk., 2019; Ningrum, dkk., 2018). Rendahnya minat baca peserta didik berakibat pada
rendahnya motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi augmented reality
dapat memotivasi belajar peserta didik (Yen, Tsai, & Wu, 2013).
AR merupakan teknologi yang mendatangkan dunia virtual dalam dunia nyata dalam waktu yang
bersamaan (Kurniawan, 2017; Masri & Lasmi, 2018; Milgram, dkk, 1995). AR juga berarti menggabungkan
objek tiga dimensi (3D) dan dua dimensi (2D) dalam dunia nyata melalui media webcam (Aryani, dkk., 2019)
yang dapat disentuh, dilihat dan didengar (Kurniawan, 2017). Penggunaan teknologi AR dalam dunia
pendidikan dapat membantu peserta didik untuk belajar (Wu, dkk, 2013). Penerapan teknologi AR dalam
pembelajaran efektif dalam meningkatkan minat belajar peserta didik (Fenty, dkk., 2014).
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Teknologi augmented reality merupakan salah satu media pembelajaran tiga dimensi bersifat interaktif
yang dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep yang abstrak dan meningkatkan minat serta
motivasi belajar peserta didik (Fenty, dkk., 2014; Rosa, Sunardi, & Setiawan, 2019; Wardani, Setyosari, &
Husna, 2019; Yen, dkk., 2013). Teknologi AR juga mendukung kurikulum 2013 yang memfasilitasi peserta
didik supaya belajar mandiri dan aktif.
Guru berperan dalam memilih media dan strategi pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam
proses pembelajaran. Learning cycle 7E merupakan model yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar
dan dapat menjadikan peserta didik lebih aktif sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami konsep
IPA dengan tepat (Lisma, Kurniawan, & Sulistri, 2017). Fase model pembelajaran LC 7E ini menggunakan
pendekatan konstruktivistik dan saintifik (Setyasih, 2017). Model pembelajaran ini dapat meningkatkan
keaktifan, keterampilan proses sains, motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik (Darmayanti Manurung,
2018; Kulsum & Hindarto, 2011; Nurbani, Gusrayani, & Kurnia Jayadinata, 2016).
Akhir tahun 2019 telah memunculkan sejarah baru di dunia yaitu munculnya wabah penyakit COVID19 (Herliandry, Nurhasanah, Suban, & Kuswanto, 2020; Pakpahan & Fitriani, 2020; Taslim, dkk., 2020).
Penyakit tersebut merupakan penyakit infeksi sejenis pnemunomia yang diakibatkan oleh servere acute
respiratori (SARS) coronavirus 2 (Herliandry, dkk., 2020; Taslim, dkk., 2020). Virus ini pertama kali muncul
di Cina yang menyebar sangat cepat di seluruh dunia, hingga 6 Juli 2020 terdapat >11.327 juta kasus
terkonfirmasi oleh WHO. Sedangkan di Indonesia sudah mencapai 63.749 kasus terkonfirmasi Covid-19.

Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19
Sumber: World Health Organization
Pandemik global ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan salah satunya yaitu pendidikan.
UNESCO melaporkan >1 miliar pelajar terdampak Covid-19 di 110 negara mengalami penutupan sementara
lembaga pendidikan (Update:7/07/20). Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan penutupan
sementara lembaga pendidikan sehingga >68.265 juta pelajar harus melaksanakan online study.
Belajar di rumah merupakan salah satu mitigasi pemerintah untuk memutus penyebaran pandemi
Covid-19 pada pelajar. Sesuai dengan kebijakan Kemendikbud No.4 Tahun 2020 yang mengatur tentang
Pelaksanaan Pendidikan di Era Covid-19. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan melaksanakan
pembelajaran daring yang mampu memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik, pendidikan
kecakapan hidup mengenai pandemi Covid-19, anjuran kepada guru dalam memberikan aktivitas dan tugas
kepada peserta didik yang bervariatif serta mampu memberi umpan balik terhadap kegiatan tersebut.
Kegiatan belajar jarak jauh ini sesuai dengan visi dan misi pembelajaran revolusi industri 4.0 karena
peserta didik diarahkan untuk mandiri belajar(Abidah, Hidaayatullaah, Simamora, Fehabutar, & Mutakinati,
2020; Firman & Rahayu, 2020). Namun, pembelajaran dalam jaringan (daring) juga memiliki kelemahan.
Salah satu kelemahan online study yaitu sarana belajar online yang kurang memadai, kesiapan peserta didik
untuk belajar daring, peserta didik cenderung bosan dan jenuh untuk belajar di rumah (Purwanto, dkk., 2020).
Proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring ditunjang dengan adanya teknologi informasi
seperti gadget, smartphone dan komputer yang memungkinkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta
didik (Pakpahan & Fitriani, 2020). Mendikbud bersama penyedia layanan teknologi mendukung pembelajaran
daring guna memberikan fasilitas kepada peserta didik saat belajar mandiri di rumah. Salah satu mitra yang
mendukung pembelajaran daring yaitu Google Indonesia, Microsoft dan Zenius (Kemendikbud, 2020).
Berdasarkan kajian tersebut, pembelajaran di Era Covid-19 ini membutuhkan sumber belajar yang
mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri. Maka
peneliti mengembangkan penelitian yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Materi Tata Surya
Menggunakan Model Learning Cycle 7e yang Dilengkapi Augmented reality”.
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METODE
Metode penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan melalui wawancara dan survei. Metode
penelitian ini bersifat deskriptif. Wawancara dan survei dilakukan di sekolah SMP/MTs Kota Malang dan
Kabupaten Pasuruan. Subjek penelitian ini terdiri dari guru IPA SMP/MTs dan peserta didik kelas VII dan
VIII.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahan ajar yang digunakan di sekolah berupa buku paket
yang disajikan dalam bentuk teks serta gambar dua dimensi. Sajian materi dalam buku paket tersebut masih
berupa teks panjang dan gambar dua dimensi. Kelemahan penggunaan media tersebut yaitu menyebabkan
peserta didik kurang interaktif, kurang mampu menjelaskan konsep yang abstrak, kurang menarik dan
cenderung mudah bosan (Dwi & Kusuma, 2018; Kurniawan, 2017; Nugraha & Hidayat, 2019; Rosa, dkk.,
2019).
Hasil analisis survei Kominfo pada tahun 2017 menyatakan bahwa lebih dari setengah penduduk
Indonesia memiliki smartphone. Sedikitnya terdapat >59% peserta didik tingkat SMP/MTs dari 6245 total
responden yang memiliki smartphone. Sebagian besar penggunaan smartphone tersebut digunakan untuk
mencari informasi, bekerja, berkomunikasi, belajar dan untuk hiburan (Kominfo, 2017).
Peserta didik tingkat SMP/MTs membutuhkan bahan ajar yang menarik, interaktif dan mampu
menjelaskan konsep yang abstrak. Bahan ajar yang menarik dapat disajikan dalam bentuk buku saku yang
mudah digunakan kapan saja dan dimana saja. Penggunaan teknologi AR dan video merupakan media
interaktif yang menjelaskan konsep yang bersifat abstrak. Konsep tata surya dapat dijelaskan menggunakan
media gambar, video, dan AR serta ditunjang dengan adanya handout. Konsep pergerakan planet dan
dampaknya dapat dijelaskan menggunakan media AR dan video. Penggunaan media tersebut dalam bahan ajar
dapat membantu pembelajaran visual di Era Covid-19.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masri menghasilkan media pembelajaran tata surya
berbantuan AR objek planet dan matahari yang dilengkapi dengan informasi objek tersebut berupa teks
panjang. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Kusuma tahun 2018 berupa AR planet Bumi beserta satelitnya,
matahari dan asteroid yang dilengkapi dengan informasi singkat objek tersebut. Pada tahun 2019, Rosa juga
mengembangkan media pembelajaran untuk siswa SMP pada materi tata surya berupa AR planet yang dapat
membelah yang dilengkapi dengan informasi singkat objek tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa teknologi augmented reality merupakan aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat menarik minat
belajar peserta didik (Kusuma, 2018; Masri, 2018; Rosa, 2019), mempermudah memahami materi tata surya
(Rosa, 2019).
Proses pembelajaran diharapkan terselenggara secara inspiratif, interaktif dan dapat memotivasi
peserta didik untuk belajar. Pembelajaran berlangsung diharapkan dapat mengarahkan peserta didik untuk
mencari tahu serta dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja. Permendikbud No. 22 tentang Standar
Proses mengarahkan kepada guru untuk merancang pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah.
Pembelajaran menggunakan pendekatan tersebut dapat memfasilitasi peserta didik untuk memiliki kompetensi
pengetahuan dan keterampilan yang dilandasi sikap ilmiah. Bahan ajar ini menfasilitasi peserta didik untuk
membuat suatu karya yaitu model planet serta poster dampak pergerakan planet.
Peserta didik dituntut untuk dapat mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri. Sebagian besar
metode pembelajaran yang digunakan di sekolah yaitu ceramah, diskusi, eksperimen dan studi lapangan.
Sedangkan model pembelajaran yang digunakan masih belum sesuai dengan saran kurikulum 2013. Guru
memiliki peran dalam memilih media dan strategi pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran.
Model LC 7e merupakan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk membangun
pengetahuannya secara mandiri. Learning cycle 7E merupakan model yang dapat memotivasi peserta didik
untuk belajar dan dapat menjadikan peserta didik lebih aktif sehingga peserta didik dapat dengan mudah
memahami konsep IPA dengan tepat (Lisma, Kurniawan, & Sulistri, 2017). Model pembelajaran LC 7E
merupakan hasil pengembangan dari model learning cycle 5E oleh Eisenkraft. Model LC 7E dianggap lebih
unggul karena dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik (Zuhra, Hasan, & Safitri, 2017).
Menghadapi wabah virus Covid-19 dibutuhkan bahan ajar yang berbeda salah satunya dengan
memanfaatkan penggunaan teknologi melalui smartphone yang dilengkapi dengan media belajar peserta didik.
Bahan ajar yang dilengkapi dengan teknologi augmented reality mampu memotivasi peserta didik untuk
belajar dan menjelaskan konsep yang abstrak seperti konsep IPA salah satunya tata surya. Bahan ajar yang
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dilengkapi model pembelajaran learning cycle 7e mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengkonstruk
pengetahuannya secara mandiri. Sehingga dengan bahan ajar tersebut peserta didik termotivasi untuk belajar,
lebih mudah dalam memahami konsep yang abstrak dan mampu mengkonstruk pengetahuannya secara
mandiri.
PENUTUP
Bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik di Era Covid-19 yaitu bahan ajar yang dapat memotivasi
peserta didik untuk belajar, mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri dan membantu menjelaskan konsep
yang abstrak seperti tata surya. Bahan ajar yang dikembangkan menggunakan model LC 7E dan dilengkapi
dengan teknologi augmented reality mampu memfasilitasi peserta didik tingkat SMP/MTs belajar di Era
Covid-19.
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Abstrak
Pembelajaran IPA memiliki keterkaitan yang erat dengan dimensi pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan.
Perangkat pembelajaran yang bervariasi diperlukan pada proses pembelajaran IPA ditingkat SMP/MTs, salah satunya
bahan ajar. Bahan ajar dapat dikembangkan menjadi komik dipadukan dengan model pembelajaran PBL pada materi
pemanasan global. Pengembangan bahan ajar komik dengan model PBL bertujuan menghasilkan produk bahan ajar IPA
yang menarik dan sesuai tuntutan Kurikulum 2013 untuk memfasilitasi peserta didik kelas VII SMP/MTs pada materi
pemanasan global yang valid dan layak digunakan. Bahan ajar komik juga perlu dilengkapi qr-code yang mendukung
untuk pembelajaran secara online pada masa pandemi Covid-19. Penelitian pengembangan ini bersifat deskriptif dan
menggunakan metode penelitian studi lapangan di sekolah terkait pembelajaran IPA mengenai pemanasan global.
Penggunaan bahan ajar komik dengan model PBL yang dilengkapi qr-code membuat proses pembelajaran lebih
menyenangkan, dapat menambah motivasi belajar, menumbuhkan minat baca peserta didik, mengasah berpikir kritis dan
kreatif peserta didik dalam upaya penyelesaian masalah mengenai pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari.
Kata kunci: bahan ajar, komik, pemanasan global, PBL, qr-code

PENDAHULUAN
Salah satu mata pelajaran pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs) yaitu Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) yang mempelajari alam secara sistematis. Penguasaan IPA yaitu pengetahuan yang
berupa fakta, konsep, dan prinsip serta proses penemuan (Fauzan, dkk, 2017). Pembelajaran IPA terkait dengan
kognitif, afektif, dan psikomotorik disampaikan secara terpadu yakni mengaplikasikan konsep,
mengembangkan kemampuan berfikir, menumbuhkan rasa keingintahuan, sikap peduli pada lingkungan sosial
dan alam (Kemendikbud, 2013). Menjawab tantangan tersebut menjadi keharusan bagi guru dalam
menggunakan media dan bahan ajar yang bervariasi untuk membelajarkan IPA. Pada kenyataannya belum
terlaksana proses pembelajaran IPA yang menyenangkan melatih peserta didik berfikir kritis dikarenakan guru
masih memiliki berbagai kendala salah satunya ketersediaan sumber belajar yang kurang mendukung dan
penerapan strategi pembelajaran yang belum efektif. Hal ini dapat memicu ketidakberhasilan pembelajaran
pada peserta didik dan memunculkan pandangan bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit (Insani,
2016). Media dan bahan ajar yang sering digunakan oleh guru berupa buku teks dengan penjelasan lebih
banyak tulisan dan sedikit gambar, sehingga kurang memotivasi peserta didik untuk membacanya (Puspitorini
dkk, 2015). Taraf kegemaran peserta didik SMP sendiri masih mendengarkan atau melihat, belum sampai pada
membaca (Minarni dkk, 2019).
Penggunaan media dan metode yang kurang inovatif membuat pembelajaran menjadi membosankan.
Salah satunya pada materi pemanasan global yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa guru belum
pernah menggunakan metode atau model tertentu, melainkan masih secara konvensional yaitu dengan ceramah
(Shalehha, dkk, 2017). Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan didesain semenarik
mungkin dengan banyak gambar agar peserta didik termotivasi untuk belajar adalah salah satu solusinya.
Gambar tersebut dapat divisualisasikan dalam bentuk realistis maupun kartun dengan warna menarik
(Daryanto, 2010). Bentuk bahan ajar yang bisa dikembangkan disesuaikan dengan jenis buku yang disukai
anak-anak sesuai usianya, salah satunya berupa komik. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa bahan ajar
berupa komik yang menarik sangat penting untuk menentukan tersampainya isi bahan ajar, meningkatkan
keterampilan membaca, dan menanamkan sikap baik pada peserta didik sesuai cerita pada komik tersebut
(Amelia, 2018). Bahan ajar komik ini dapat digunakan baik di dalam maupun di luar kelas. Sesuai dengan
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penelitian sebelumnya bahwa media komik dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar dan media belajar
mandiri peserta didik (Saputro, 2015).
Bahan ajar komik perlu pembaharuan mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan
ditambahkan qr-code. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan dan menuntut peserta didik
agar lebih interaktif. Tujuan lainnya yaitu dapat digunakan pada masa pandemi Covid-19 yang masih mewabah
di Indonesia, sehingga mengharuskan peserta didik belajar dari rumah. Sesuai dengan peraturan Kemendikbud
RI Nomor 4 Tahun 2020, bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh
(Kemendikbud, 2020). Kebijakan ini sesuai dengan himbauan WHO supaya semua elemen masyarakat perlu
berpartisipasi dalam mencegah dan meminimalkan dampak virus Covid-19. Hal ini mendorong institusi
pendidikan mengubah pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran secara daring memerlukan inovasi dan adaptasi terkait
pemanfaatan teknologi, sehingga mendukung proses pembelajaran (Herliandry & Suban, 2020). Perangkat
yang digunakan pada proses pembelajaran daring mengharuskan pendidik maupun peserta didik untuk
berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. Salah satunya dengan mengintegrasikan
penggunaan teknologi smartphone untuk mengakses materi tambahan, video, gambar dan soal evaluasi yang
tersedia secara online dengan scan qr-code pada bahan ajar komik.
Bahan ajar komik juga dapat dikembangkan mengikuti tahapan model pembelajaran PBL sejalan
dengan peneliti lain membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran PBL sangat efektif digunakan untuk
materi pemanasan global, karena respon guru yang sangat baik serta peserta didik yang menanggapi dengan
antusias selama proses pembelajaran (Santoso, 2011). PBL dapat meningkatkan aspek berpikir kreatif,
kemampuan literasi sains, keterampilan proses sains dan membentuk sikap peduli lingkungan peserta didik.
Selain itu, PBL dapat membantu peserta didik mempelajari konsep pengetahuan dan memecahkan masalah
dengan menghubungkan situasi masalah yang ada pada dunia nyata. Dimana tujuan utama PBL yaitu
menginvestigasi berbagai masalah penting, dengan ciri-ciri masalah yang diberikan pada peserta didik harus
autentik, mengundang teka-teki, bermakna dan mempunyai cangkupan yang luas (Arends, 2012). Berdasarkan
beberapa permasalahan di atas, peniliti berupaya untuk mengembangkan bahan ajar berupa komik
pembelajaran IPA dengan model PBL yang dilengkapi dengan qr-code. Pengembangan bahan ajar ini untuk
mata pelajaran IPA materi pemanasan global kelas VII SMP/MTs semester genap. Tujuan dari penelitian ini
yaitu menganalisis kebutuhan pengembangan bahan ajar komik PBL yang valid dan layak digunakan.
METODE
Penelitian analisis kebutuhan dilakukan sebagai acuan dalam mengembangkan bahan ajar yang sesuai
dengan kondisi peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan studi
literatur dan wawancara. Dimana sasaran dan target penelitian untuk menganalisis kebutuhan pengembangan
bahan ajar ini yaitu guru IPA dan peserta didik SMP/MTs. Tujuannya untuk mengetahui kesenjangan antara
kondisi nyata dan kondisi yang diinginkan. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar wawancara guru
dan angket peserta didik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi pembelajaran IPA di lapangan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tuntutan
Kurikulum 2013 dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya media, bahan ajar, sarana dan prasarana di
sekolah. Metode konvensional dengan ceramah, pemberian tugas menggunakan buku teks masih mendominasi
dalam proses pembelajaran IPA. Penggunaan buku teks ini membuat peserta didik merasa bosan dengan
penjelasan guru dan sibuk dengan aktifitas lainnya. Hasil dari wawancara kepada salah satu guru SMP di Kota
Malang menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar utama dalam proses pembelajaran IPA materi pemanasan
global belum maksimal. Peserta didik masih sulit membedakan antara proses terjadinya efek rumah kaca
dengan pemanasan global. Guru memerlukan bahan ajar pendukung atau buku pegangan lainnya. Guru juga
menyatakan belum pernah diterapkan model PBL untuk penyampaian materi pemanasan global. Hal ini
dikarenakan terkendala bahan ajar yang isinya belum memadai untuk memfasilitasi peserta didik belajar dari
permasalahan sekitar dan keterbatasan waktu.
Hasil dari penyebaran angket pada peserta didik, dapat diketahui bahwa sebesar 75% atau 48 dari 64
peserta didik memerlukan buku pendamping. Sebanyak 73,4% atau 47 dari 64 peserta didik menginginkan
buku pendamping yang banyak gambar misalnya komik. Sebanyak 85,9% atau 54 dari 64 peserta didik juga
menginginkan adanya video dan 79,7% atau 51 dari 64 peserta didik menginginkan penggunaan smartphone
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dalam proses pembelajaran. Persentase hasil dari penyebaran angket pada peserta didik tercantum pada
Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Persentase Hasil dari Penyebaran Angket pada Peserta Didik
Hal di atas mendasari dilakukannya pengembangan bahan ajar berupa komik berbasis PBL dilengkapi
qr-code pada materi pemanasan global. Sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa buku bacaan komik
belakangan ini banyak diminati oleh kalangan remaja selain novel-novel fiksi popular (Minarni, dkk, 2019).
Peserta didik SMP lebih suka membaca komik daripada buku pelajaran dikarenakan tingkatan usia yang lebih
menyukai membaca gambar daripada membaca teks (Amelia, 2018). Proses pembelajaran lebih
menyenangkan dan pemahaman materi IPA akan lebih mudah dengan menggunakan media komik (Fatimah
& Widiyatmoko, 2014). Media komik efektif dan berpotensi membangkitkan semangat belajar pada proses
pembelajaran IPA (Tatalovic, 2009). Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa bahan ajar IPA cetak
yaitu buku siswa berupa komik berwarna dengan model PBL dilengkapi qr-code pada materi pemanasan
global. Materi yang digunakan sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.9 Kurikulum 2013 SMP/MTs kelas
VII. Bahan ajar yang dikembangkan memiliki dua komponen yaitu komponen pendukung dan komponen
utama. Komponen pendukung meliputi cover atau sampul yang terdiri dari sampul depan, dalam dan belakang,
kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan buku, informasi tambahan melalui scan qr-code, daftar pustaka
dan halaman profil. Komponen utama meliputi tujuan pembelajaran, peta konsep, apersepsi, sajian materi
pemanasan global berupa komik, LKPD dan soal evaluasi.
Cerita komik disusun berdasarkan fakta, fenomena, kejadian nyata dan konsep yang sesuai dengan
materi pemanasan global. Secara umum penyampaian materi dalam bahan ajar berupa komik menggunakan
model PBL yang dikembangkan diawali dengan apersepsi. Apersepsi sebagai pengantar berupa masalah
peningkatan suhu di kota Malang bertujuan untuk membangkitkan motivasi rasa ingin tahu peserta didik untuk
menyelidiki lebih lanjut masalah pemanasan global pada cerita komik. Selanjutnya perkenalan tokoh komik
dan isi cerita komik. Cerita komik disesuaikan dengan tahapan PBL yaitu tahap pertama orientasi yang
bertujuan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, menyajikan permasalahan, dan memotivasi peserta didik
agar terlibat dalam pemecahan masalah. Tahap kedua mengorganisasi peserta didik untuk penyelidikan yang
bertujuan membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan penyelidikan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dikemas menjadi cerita komik. Tahap ketiga melakukan penyelidikan yang
bertujuan mendorong peserta didik untuk memperoleh informasi yang tepat, melaksanakan penyelidikan dan
mencari penjelasan solusi. Tahap keempat mengembangkan dan menyajikan hasil salah satunya berupa laporan
yang bertujuan memicu peserta didik untuk menuangkan ide kreatifnya dari hasil penyelidikan. Tahap kelima
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merefleksi hasil penyelidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap
penyelidikan dan proses yang mereka lakukan.
Penggunaan bahan ajar berupa komik IPA dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami
materi pelajaran khususnya dalam meningkatkan pemahaman konsep pada materi pemanasan global dan
memberikan motivasi belajar, sehingga prestasi belajar peserta didik meningkat (Zuhrowati, 2018). Hal ini
didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1) bahwa proses belajar mengajar
pada satuan pendidikan harus interaktif, menginspirasi, menantang, menyenangkan, dan memotivasi peserta
didik. Materi pemanasan global sesuai untuk dijadikan tema bahan ajar berupa komik karena isinya yang
bersifat teoritis dan deklaratif (Maghfirah & Herowati, 2018). Bahan ajar komik yang digabungkan dengan
model pembelajaran PBL cocok untuk menunjang materi pemanasan global. Bahan ajar yang disusun sesuai
dengan sintaks model PBL akan menghubungkan konsep materi dan menghadirkan permasalahan yang ada
dalam kehidupan sehari-hari (Kurniati & Suhery, 2017). Penerapan model pembelajaran PBL untuk materi
pemanasan global ini membutuhkan kemampuan analisis peserta didik untuk memecahkan permasalahan
kontekstual, sehingga dapat meningkatkan berpikir kritis (Lestari & Projosantoso, 2016).
Bahan ajar komik dengan model PBL yang disesuaikan dengan perkembangan zaman era 4.0 yang
ditambahkan aspek multimedia dengan scan qr-code melalui smartphone dapat meningkatkan keterampilan
komunikasi dan interaksi digital peserta didik. Multimedia dapat menghidupkan teks dengan penggunaan
kombinasi beberapa media yaitu grafik, animasi, gambar, video, dan suara untuk menyajikan informasi secara
online yang dapat dihubungkan melalui qr-code (Trinawindu, dkk, 2016). Spesifikasi tersebut agar bahan ajar
ini tidak hanya dapat digunakan pada proses belajar di dalam kelas, melainkan juga dapat digunakan di luar
kelas saat pandemi Covid-19. Dengan demikian peserta didik SMP/MTs dapat melakukan pembelajaran IPA
sesuai Kurikulum 2013, berlatih berpikir kritis dan kreatif dalam hal pemecahan masalah secara online dari
rumah.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penggunaan bahan ajar komik dengan model PBL yang dilengkapi qr-code dapat membuat proses
pembelajaran lebih menyenangkan, menambah motivasi belajar, menumbuhkan minat baca peserta didik.
Selain itu dapat mengasah berfikir kritis dan kreatif peserta didik dalam upaya penyelesaian masalah mengenai
pemanasan global pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian prestasi dan hasil belajar peserta didik dapat
meningkat.
B.

Saran
Perlu adanya pengembangan bahan ajar komik untuk materi mata pelajaran IPA lainnya dengan model
pembelajaran yang relevan, supaya proses pembelajaran IPA tidak lagi terkesan sulit atau membosankan.
Peserta didik bisa lebih memaksimalkan pembelajaran IPA karena dapat mempelajari materi secara mandiri
dan menggunakan teknologi.
DAFTAR RUJUKAN
Amelia, D. J. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Cetak dalam Bentuk Komik untuk Siswa Kelas III Sekolah
Dasar. (JP2SD) Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar, 6(2): 136.
Arends, R. I. 2012. Learning to Teach (Ninth Edition). New York: Mc-GrawHill.
Daryanto. 2010. Media Pembelajaran: Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran.
Yogyakarta: Gava Media.
Daryanto. 2010. Media Pembelajaran: Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran.
Yogyakarta: Gava Media.
Fatimah, F., & Widiyatmoko, A. 2014. Pengembangan Science Comic Berbasis Problem Based Learning
sebagai Media Pembelajaran pada Tema Bunyi dan Pendengaran untuk Siswa SMP. Jurnal
Pendidikan IPA Indonesia, 3(2): 146–153.
Fauzan, M., Gani, A., Syukri, M., Aceh, D. B., & Banda, D. 2017. Penerapan Model Problem Based Learning
pada Pembelajaran Materi Sistem Tata Surya untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Jurnal
Pendidikan Sains Indonesia, 05(01): 27–35.
Herliandry, L. D., & Suban, M. E. 2020. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Teknologi
Pendidikan, 22(1): 65–70.
133

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

Insani, M. D. 2016. Studi Pendahuluan Identifikasi Kesulitan dalam Pembelajaran pada Guru IPA SMP seKota Malang. Jurnal Pendidikan Biologi, 7(2): 81–93.
Kemendikbud. 2020. Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No 15 Tahun 2020, (021).
(Online), (www.kemdikbud.go.id), diakses 29 September 2020.
Kemendikbud. 2013. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Satndar Proses. (Online),
(www.kemdikbud.go.id), diakses 29 September 2020.
Kurniati, A., & Suhery, T. 2017. Pengembangan Modul Kimia Dasar Materi Termokimia Pendekatan STEM
Problem Based Learning untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia. (PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN IPA 2017), 316–326.
Lestari, D. I., & Projosantoso, A. K. 2016. Pengembangan Media Komik IPA Model PBL untuk Meningkatkan
Kemampuan Berfikir Analitis dan Sikap Ilmiah. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, 2(2): 145–155.
Maghfirah, F., & Herowati, H. 2018. Pengembangan Media Komik Strip Sains Pemanasan Global untuk
Meningkatkan Motivasi Membaca Siswa Kelas VII Smpn 2 Sumenep. LENSA (Lentera Sains):
Jurnal Pendidikan IPA, 7(2): 76–84.
Minarni, Malik, A., & Fuldiaratman. 2019. Pengembangan Bahan Ajar dalam Bentuk Media Komik dengan
3D Page Flip pada Materi Ikatan Kimia. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, 13(1).
Puspitorini, R., Prodjosantoso, A., Bambang Subali, & Jumadi. 2015. Penggunaan Media Komik dalam
Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif dan Afektif. UNY
Science Education Journal, (1): 1–9.
Santoso, B. 2011. Pengembangan Materi Geografi Integrasi Pemanasan Global (Global Warming) dengan
Metode Problem Based Learning pada Kelas XI di SMAN 1 Suruh. Jpp, 1(2): 111–118.
Saputro, A. D. 2015. Aplikasi Komik sebagai Media Pembelajaran. MUADDIB, 05(01), 1–19.
Shalehha E.R, D. 2017. Penerapan Model Pembalajaran Science Technology and Society (STS) untuk
Mengetahui Kemampuan Literasi Sains Siswa pada Materi Pemanasan Global. (Penelitian pada
Siswa Kelas VII SMPN 1 Pamanukan). (3): 1–14.
Tatalovic, M. 2009. Science Comics as Tools for Science Education and Communication: A Brief, Exploratory
Study. Journal of Science Communication, 8(4).
Trinawindu, dkk. 2016. Multimedia Interaktif untuk Pembelajaran Multimedia. Jurnal Seni Rupa dan Desain,
19(23): 35–42.
Zuhrowati, M. 2018. Pengembangan Komik sebagai Media Pembelajaran IPA pada Materi Pemanasan Global.
Jurnal Pendidikan Fisika, 4(2): 144–158.

134

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS
LEARNING CYLE 5E YANG DIPERKAYA AUGMENTED REALITY PADA MATERI
SISTEM GERAK MANUSIA
Harum Putri Lestary 11, Munzil 2*, Erni Yulianti 33
1

Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
3
Universitas Negeri Malang
2

*Email : munzil.fmipa@um.ac.id
Abstrak
Pengembangan bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E yang diperkaya Augmented Reality pada materi sistem gerak
manusia bertujuan menghasilkan produk bahan ajar IPA yang menarik dan berbasis IT untuk memenuhi tuntutan
Kurikulum 2013 untuk memfasilitasi peserta didik SMP/MTs kelas VIII. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
kebutuhan bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E. Metode penelitian pengembangan ini yaitu deskriptif kualitatif.
Metode deskriptif kualitatif adalah metode pendekatan menggunakan studi literatur. Subjek penelitian ini adalah peserta
didik kelas VIII SMPN 1 Tumpang Kabupaten Malang. Sampel ini menggunakan siswa sebanyak 70 orang. Menyebar
angket, observasi, dan melakukan wawancara merupakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Hasil
observasi menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi guru terkait bahan IPA adalah belum adanya bahan ajar yang
berbasis IT yang mengikuti era digital saat ini. Hasil angket kebutuhan peserta didik menunjukkan bahwa 1) bahan ajar
yang diperlukan siswa adalah bahan ajar yang tidak full text melainkan bahan ajar yang banyak gambar animasi
visualisasi nyata dari materi yang dipelajari 2) bahan ajar yang diperlukan peserta didik adalah bahan ajar yang banyak
melibatkan teknologi masa kini melalui smartphone. Studi ini merupakan bagian dari studi awal pengembangan bahan
ajar berbasis Learning Cycle 5E yang diperkaya Augmented Reality pada materi sistem gerak manusia.
Kata kunci: Augmented reality, sistem gerak manusia

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang
terjadi di alam melalui rangkaian aktivitas yang rasional dan kognitif dengan aneka prosedur yang disebut
dengan proses ilmiah, dibangun atas dasar sikap ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan yang disebut dengan
produk ilmiah. Suatu proses penemuan juga merupakan indikator penguasaan IPA, tidak hanya pengetahuan
yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja (Fauzan, dkk, 2017). Penyampaian secara terpadu terkait
pengetahuan, sikap, karakter, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA memiliki makna berorientasi
aplikatif, mengembangkan kemampuan berfikir, menumbuhkan rasa keingintahuan, sikap peduli, serta
bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam (Kemendikbud, 2013). Untuk menjawab tantangan
tersebut, sudah menjadi keharusan bagi pendidik dalam menggunakan media bahan ajar yang bervariasi untuk
membelajarkan IPA pada peserta didik. Media bahan ajar yang tersebar paling banyak saat ini adalah media
bahan ajar berupa buku teks dengan lebih banyak penjelasan tulisan dan sedangkan animasi gambar masih
sangat kurang. Buku teks tersebut cenderung membosankan, sehingga peserta didik kurang tertarik untuk
membacanya (Puspitorini, dkk, 2014). Sebagian besar peserta didik SMP masih sampai pada taraf gemar
mendengarkan atau melihat, belum sampai pada taraf gemar membaca (Minarni dkk, 2019).
Pembelajaran konvensional berupa ceramah menjadi pembelajaran yang membosankan karena
penggunaan media bahan ajar dan metode yang kurang kreatif dan inovatif, salah satunya pada mata pelajaran
biologi materi sistem gerak manusia, hal tersebut dijelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa guru belum
pernah menggunakan metode atau model tertentu saat proses pembelajaran (Shalehha, dkk, 2017). Berdasarkan
permasalahan tersebut, sudah menjadi keharusan bagi pendidik untuk menyiapkan bahan ajar yang kreatif dan
inovatif. Ini dilakukan agar bahan ajar tidak membosankan bagi peserta didik. Bentuk bahan ajar yang bisa
dikembangkan yaitu bahan ajar yang berbasis IT disesuaikan dengan era digital sekarang. Pada tingkatan usia
peserta didik SMP lebih tertarik dengan animasi yang dapat divisualisasikan secara nyata daripada buku
pelajaran berupa text book karena tingkat perkembangannya yang masih menyukai membaca gambar daripada
membaca teks (Hendri, 2015). Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah menciptakan buku Augmented
Reality. Pengembangan bahan ajar yang dilengkapi Augmented Reality dipilih karena sesuai dengan kebutuhan
pada materi sistem gerak pada manusia yang terdapat banyak konsep teoritis dan minim visualisasi nyata
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sehingga sulit dipahami oleh peserta didik dengan hanya menggunakan buku teks. Penelitian sebelumnya
menyebutkan bahwa keunggulan Augmented Reality dalam proses pembelajaran adalah dapat meningkatkan
proses belajar siswa melalui tujuan utama teknologi ini yaitu penambahan pengertian dan informasi dimana
sistem Augmentd Reality menggunakan dunia nyata untuk menggabungkan teknologi-teknologi untuk
meningkatkan pemahaman siswa secara jelas (Martono, 2011).
Agar sesuai kebutuhan pemakai (pendidik dan peserta) didik di lapangan, maka diperlukan analisis
kebutuhan dalam pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan dilakukan sebagai usaha untuk
mengidentifikasi cara atau langkah yang diperlukan untuk menghilangkan kesenjangan terkait apa yang
seharusnya ada dan apa yang ada. Tujuan analisis kebutuhan dalam pengembangan ini adalah untuk 1)
mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar siswa kelas VIII SMP/MTs 2) mengklarifikasi topik yang akan dipilih
untuk pengembangan bahan ajar 3) mengidentifikasi kendala yang dirasakan guru dalam pembelajaran IPA di
sekolah 4) mencari perpaduan teknologi yang tepat untuk dapat digabungkan dengan bahan ajar yang akan
dikembangkan.
Dalam melakukan analisis kebutuhan, secara umum ada beberapa langkah yang dilakukan oleh
peneliti. Pengamatan, wawancara, dan pemberian angket merupakan cara pertama yang dilakukan dengan
tujuan merumuskan kebutuhan lapangan guna mengukur dan mengetahui kesenjangan antara keadaan yang
ada dengan keadaan yang diinginkan. Berbagai macam kebutuhan yang telah teridentifikasi kemudian disusun
sesuai urutan prioritas. Setelah berbagai macam kebutuhan telah diseleksi dan mendapat prioritas yang tinggi
untuk dipenuhi, maka pedoman yang digunakan adalah hal-hal yang profesional yang mengacu pada
kebutuhan-kebutuhan tersebut.
METODE
Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif. Metode
penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek sesuai apa adanya. Untuk
mengimplementasikan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, maka dilakukan penelitian ini
sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif (Sukardi, 2004).
Pada awal penelitian, ada tiga objek yang diselidiki yaitu guru IPA SMP/MTs, siswa SMP/MTs kelas
VIII, dan bahan ajar IPA SMP/MTs. Guru IPA digunakan untuk melengkapi informasi tentang penerapan model
pembelajaran IPA untuk kelas VIII. Ada enam guru IPA di SMPN 1 Tumpang Kabupaten Malang yang
diwawancarai untuk memperoleh informasi ini. Siswa kelas VIII digunakan untuk menggali keperluan bahan
ajar di era digital. Jumlah siswa yang terlibat dalam pengumpulan informasi ini berjumlah 70 siswa, jumlah
tersebut melibatkan dua kelas. Di sisi lain, bahan ajar IPA diposisikan menjadi objek ketiga untuk mendapatkan
informasi untuk jenis bahan ajar yang akan dikembangkan.
Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melalui wawancara, yaitu kepada guru IPA. Kemudian
observasi dan pengisian angket kepada siswa kelas VIII. Angket analisis kebutuhan yang digunakan meliputi
bahan ajar yang selama ini digunakan, kesulitan yang terkait penggunaan bahan ajar, dan materi apa yang perlu
dikembangkan pada bahan ajar. Melalui instrumen yang sesuai, data dikumpulkan dan dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis statistik dan deskriptif. Untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data
sampel sebagaimana adanya adalah fungsi dari statistik deskriptif ini (Sugiyono, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan pada penguatan proses pembelajaran dan penyempurnaan
pola pikir, menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan di lapangan. Namun kondisi
pembelajaran IPA di lapangan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 tersebut.
Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya media maupun bahan ajar, serta sarana dan prasarana yang
dapat menunjang kebutuhan zaman. Ceramah dan penugasan menggunakan buku teks masih sangat sering
dilakukan oleh banyak guru IPA. Penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran ini membuat peserta didik
beranggapan bahwa IPA merupakan pelajaran yang membosankan dan sulit untuk dipelajari.
Hasil wawancara kepada salah satu guru SMP di kabupaten Malang menyatakan bahwa bahan ajar
utama yang digunakan dalam proses pembelajaran materi sistem gerak manusia belum maksimal, peserta didik
masih sangat membutuhkan visualisasi nyata yang menggambarkan beberapa objek gambar pada materi ini.
Bahan ajar yang selama ini digunakan juga belum cukup memadai untuk membuat siswa dapat mengelaborasi,
menganalisis, menelaah, dan meneliti permasalahan terkait mata pelajaran yang didapat. Guru memerlukan
bahan ajar pendukung atau buku pegangan lainnya. Guru juga menyatakan belum pernah belum pernah
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diterapkan model Learning Cycle 5E untuk penyampaian materi sistem gerak pada manusia, karena terkendala
bahan ajar yang isinya belum memadai untuk memfasilitasi peserta didik belajar dari permasalahan sekitar dan
keterbatasan waktu.
Hasil analisis kebutuhan bahan ajar pada siswa menunjukkan bahwa bahan ajar atau sumber belajar
yang digunakan pada mata pelajaran IPA hanya terpaku pada text book. Hasil analisis kebutuhan juga
menunjukkan bahwa materi sistem gerak manusia masih dianggap pelajaran yang bersifat abstrak dan perlu
banyak visualisasi yang dapat menggambarkan isi materi dengan jelas. Berdasarkan angket yang disebar
kepada siswa menunjukkan bahwa mayoritas siswa mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan kurang
menarik, minim gambar, serta sulit memahami bahasa yang ada dalam buku. Solusi dari permasalahan tersebut
yaitu dengan cara mengembangkan bahan ajar yang berbasis IT dengan menggunakan bahasa yang persuasif.
Maka dari itu peneliti mengembangkan bahan ajar berbasis learning cycle 5E yang diperkaya augmented
reality pada materi sistem gerak manusia.
PENUTUP
Berdasarkan uraian hasil penelitian, guru membutuhkan bahan ajar model tertentu yang dapat
mengkonstruk pemikiran siswa secara mandiri, dan siswa membutuhkan bahan ajar terbaru yang melibatkan
IT serta terdapat banyak visualisasi nyata dari materi yang dipelajari. Dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa guru dan siswa SMPN 1 Tumpang membutuhkan bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E
yang diperkaya Augmented Reality pada materi sistem gerak manusia yang dapat membuat proses
pembelajaran lebih menyenangkan sehingga dapat menambah motivasi belajar peserta didik serta melatih
peserta didik untuk berfikir kritis dan kreatif. Dengan demikian kemampuan kognitif dan hasil belajar peserta
didik dapat meningkat.
Perlu adanya publikasi secara luas ke sekolah-sekolah, terutama guru IPA dan peserta didik kelas VIII
agar produk dapat dikelola lebih luas dan dapat digunakan dengan baik. Pengembangan untuk materi mata
pelajaran IPA lain juga sangat diperlukan, supaya proses pembelajaran IPA tidak lagi terkesan sulit atau
membosankan. Sehingga peserta didik bisa lebih memaksimalkan pembelajaran karena dapat mempelajari
materi secara mandiri dan menggunakan bahan ajar berbasis IT sesuai dengan perkembangan zaman.
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Abstrak
Pengembangan bahan ajar dengan model Learning Cycle 5E yang dilengkapi Augmented Reality pada materi sistem
pernapasan manusia dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan produk berupa bahan ajar yang valid dan
layak sebagai fasilitas bagi peserta didik kelas VIII SMP/MTs untuk mempelajari sistem pernapasan pada manusia.
Bahan ajar yang dikembangkan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas.
Bahan ajar yang dikembangkan sebagai buku pendamping untuk mempelajari sistem pernapasan manusia secara
mandiri. Pengembangan bahan ajar ini juga dimaksudkan untuk digunakan belajar mandiri oleh peserta didik
terutama di era pandemi covid-19. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan metode penelitian studi lapangan
di sekolah terkait pembelajaran IPA yang membahas materi sistem pernapasan manusia.
Kata Kunci: Pengembangan bahan ajar, Learning Cycle 5E, Augmented Reality, sistem pernapasan manusia

PENDAHULUAN
Pembelajaran yang baik dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi abad 21.
Lulusan yang baik setidaknya menguasai beberapa kemampuan yang memadai, meliputi cara berpikir, cara
bekerja, dan alat untuk bekerja (Paige, dkk., 2016). Salah satu cara untuk menghasilkan lulusan yang baik
dengan melalui pembelajaran IPA (Ali, dkk., 2013). Pembelajaran IPA meliputi beberapa kegiatan seperti kerja
ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan, gagasan maupun konsep dengan melakukan pengamatan,
memprediksi dan menggunakan ketrampilan berpikir, yang dapat dilatih kepada peserta didik untuk membekali
kemampuan yang harus dimiliki. Pembelajaran IPA dapat dimanfaatkan sebagai langkah untuk membiasakan
peserta didik dalam menggunakan konsep pada kehidupan sebenarnya (Arjani, dkk., 2020).
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sendiri ialah pengetahuan yang mempelajari fenomena alam yang
mencakup fakta-fakta yang terdapat di alam dapat berupa kenyataan (reality) maupun kejadian (event) serta
sebab akibatnya. Fenomena alam yang dipelajari dalam IPA tidak seluruhnya dapat diamati secara langsung.
Diperlukan adanya kemampuan dalam melakukan penalaran yang tinggi untuk meneliti dan mengkonstruksi
sains dengan optimal sesuai dengan kapasitas tingkatan SMP (Wisudawati & Sulistyowati, 2014). Kurikulum
2013 pada pembelajaran IPA SMP berlandaskan ketrampilan proses, dengan artian proses pembelajaran yang
aplikatif, sehingga dapat mengembangkan proses berpikir peserta didik, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta
mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar (Arjani, dkk., 2020). Guru mempunyai peran
penting dalam merencanakan proses pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran dapat diwujudkan dengan
menyesuaikan karakteristik peserta didik serta materi yang akan dipelajari. Penggunaan sumber belajar dan
model pembelajaran menjadi jembatan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran.
Materi yang dipelajari dalam IPA memiliki dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual,
metakognitif serta terdapat banyak konsep yang harus dipahami, sehingga dalam pembelajarannya dibutuhkan
strategi tertentu. Terdapat sejumlah materi yang membahas sistem dalam tubuh manusia pada kurikulum 2013
SMP kelas VIII, salah satunya adalah sistem pernapasan pada KD 3.9. Materi yang berhubungan dengan sistem
organ dan tubuh manusia berisi tentang fungsi dan mekanisme yang kompleks. Sifat materi ini bersifat abstrak,
karena sistem organ dan mekanisme yang terjadi di dalamnya tidak dapat diamati secara langsung (Anidityas,
dkk. 2012). Dewasa ini sumber belajar IPA masih terbatas pada bahan ajar dua dimensi, sehingga menyebabkan
138

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5 (e-ISSN: 2721-4656)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2020

pembelajaran masih kurang maksimal terutama pada organ pernapasan. Membelajarkan materi yang bersifat
konseptual dibutuhkan adanya bantuan bahan ajar yang mengandung media yang dapat memanipulasi objek
atau memvisualisasikan objek.
Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran ialah ketersediaan bahan ajar, sebagai alat
yang digunakan untuk memudahkan aktivitas dalam proses belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang
diharapkan sesuai dengan kompetensi. Bahan ajar berisi sekumpulan bahan atau materi yang disusun dengan
sistematis yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran (Bahtiar, 2015).
Peserta didik akan lebih siap mengikuti pembelajaran apabila telah dibekali bahan ajar, karena konsep-konsep
inti yang akan dibahas telah disediakan dalam bahan ajar (Sadjati, 2012).
Berdasarkan tingkat kognitif peserta didik pada tingkatan SMP, untuk memvisualisasikan materi
sistem pernapasan yang bersifat abstrak, dibutuhkan adanya kombinasi bahan ajar media sebagai visualisasi
objek maupun manipulasi objek yaitu organ pernapasan, salah satunya teknologi Augmented Reality.
Augmented reality ialah teknologi yang dapat menghubungkan objek buatan (virtual) dengan objek nyata
sehingga objek virtual juga dapat terlihat nyata (Azuma, 1997 & Dunleavy dkk, 2009). Pada pembelajaran IPA
khususnya materi sistem pernapasan, Augmented reality dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk organ
dalam sistem pernapasan secara jelas dan lebih detail serta lebih menarik untuk pelajari dibanding dengan
gambar dua dimensi yang disajikan dalam dibuku teks (Habibi, 2016).
Sejak merebaknya pandemi Covid-19 di dunia menyebabkan beberapa perubahan tatanan sosial, tak
terkecuali dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beberapa usaha dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah
penyebaran penularan virus Corona di lingkungan sekolah. Salah satunya berupa surat yang diedarkan oleh
Kemendikbud No 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran
Covid-19, yang mana pembelajaran dilaksanakan secara daring selama berlangsungnya masa pandemi covid.
Hal ini menjadi tantangan bagi pendidik untuk tetap menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif dan
mandiri walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh. Keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran dapat diciptakan melalui model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif dapat
dirumuskan dalam bahan ajar untuk memfasilitasi peserta didik belajar mandiri di masa pandemi Covid-19
(Nurhayati, 2020).
Penggunaan model pembelajaran inovatif bertujuan untuk melatih peserta didik secara aktif dalam
membangun pengetahuan (Nida, dkk., 2017). Model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat memfasilitasi
peserta didik untuk mengkonstruk pengetahuan secara mandiri dan dapat dirumuskan ke dalam bahan ajar.
Model Learning Cycle 5E memiliki lima tahapan yaitu Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration,
dan Evaluation yang tersusun secara terorganisir. Peserta didik diberikan pengalaman belajar untuk
menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru secara runtut pada setiap tahap “E” dalam
Learning Cycle 5E (Bybee dkk., 2006).
Berdasarkan uraian kendala dalam kegiatan pembelajaran sistem pernapasan manusia di masa pandemi
Covid-19 maka peneliti mengembangkan bahan ajar untuk pembelajaran sistem pernapasan dengan judul
“Pengembangan Bahan Ajar dengan Model Learning Cycle 5E yang dilengkapi Augmented Reality pada
Materi Sistem Pernapasan Manusia”.
METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah
metode pendekatan dengan menggunakan studi literatur. Sasaran dan target dalam penelitian adalah guru IPA
dan peserta didik SMP kelas VIII. Teknik analisis data berupa studi literatur dan studi lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenyataan di lapangan sebagian besar proses pembelajaran IPA belum terlaksana dengan baik.
Kurangnya ketersediaan bahan ajar yang dapat memvisualisasikan materi abstrak dalam IPA dan kurangnya
metode untuk membelajarkan IPA menjadi penyebabnya. Hal ini menyebabkan peserta didik cukup mengalami
kesulitan untuk belajar IPA terutama pada materi sistem pernapasan manusia (Ritonga, 2016; Haqiqi, 2018).
Karakteristik materi sistem pernapasan manusia bersifat abstrak artinya tidak dapat diamati secara langsung
oleh mata, sehingga dalam pembelajarannya dibutuhkan adanya media tertentu. Bahan ajar yang beredar di
lapangan hanya berupa buku teks dengan sedikit gambar (Puspitorini, dkk., 2014).
Hasil wawancara terhadap beberapa peserta didik di beberapa SMP di kota Malang menunjukkan
bahwa pembelajaran IPA terutama materi sistem pernapasan masih dirasa sulit olehnya. Sumber belajar yang
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digunakan dalam proses pembelajaran terbatas pada buku teks, yang mana penyajian materi sebagian besar
berupa teks dengan sedikit gambar yang dapat mewakili konsep yang bersifat abstrak. Peserta didik merasa
kesulitan dalam memahami materi tersebut. Karakteristik dari materi ini bersifat abstrak karena terdapat organ
pernapasan yang tidak dapat diamati secara langsung. Kesulitan lain yang dialami peserta didik juga karena
terlalu banyak hafalan dan penjelasan. Model pembelajaran yang digunakan masih dalam bentuk konvensional,
artinya siswa hanya pasif mendengarkan penjelasan dari guru. Sumber belajar yang disediakan oleh guru dari
buku panduan untuk peserta didik, sedangkan dalam materi sistem pernapasan terdapat sub materi yang bersifat
abstrak yaitu organ pernapasan dengan sumber belajar yang terbatas dalam dua dimensi yang disajikan dalam
buku panduan.
Bahan ajar yang dikembangkan perlu dikemas secara kreatif serta aplikatif supaya peserta didik dapat
lebih mudah memahami materi sistem pernapasan manusia. Dibutuhkan adanya bahan ajar yang mengandung
media sebagai visualisasi objek maupun manipulasi objek sistem pernapasan, yaitu Augmented Reality.
Teknologi Augmented Reality dapat dioperasikan secara langsung oleh peserta didik melalui smartphone.
Penggunaan smartphone sendiri menurut Hasbiyati, (2020) sangat efektif digunakan dalam kegiatan
pembelajaran. Augmented Reality merupakan suatu teknologi yang dapat menghubungkan objek virtual
(buatan) dengan objek nyata sehingga objek virtual juga dapat terlihat nyata secara real time (Azuma, 1997).
Penerapan teknologi Augmented Reality dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang bersifat
abstrak (Rosa, dkk., 2019; Mustaqim, 2016). Materi organ pernapasan dapat ditampilkan dalam bentuk
animasi 3D melalui teknologi tersebut.
Terdapat beberapa komponen yang menunjang kerja Augmented Realityi yaitu adanya hardware dan
software. Harware terdiri atas komputer, kamera, da marker. Komputer berfungsi dalam perancangan serta
pembuatan Augmented Reality hingga tahap pembuatan marker. Marker pada AR merupakan sebuah perangkat
keras berupa pola yang dapat dikenali oleh kamera. Kamera berfungsi untuk perender marker yang telah dibuat
software yang digunakan dalam merancang Augmented Reality terdiri atas software pendukung dan software
utama. Software pendukung beru[pa blender berfungsi untuk membuat objek 3D yang nantinya ditampilkan
dalam Augmented Reality, sedangkan software utama terdiri dari Unity 3D digunakan untuk menggabungkan
objek 3D dengan marker dan Vuvoria SDK berfungsi untuk menjadikan Augmented Reality yang telah dibuat.
Proses pembelajaran yang menarik dapat diterapkan melalui penggunaan media pembelajaran dengan
bantuan teknologi dan informasi (TIK) yang dapat memberikan dampak positif berupa motivasi belajar dan
informasi tambahan yang luas. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas dapat
difasilitasi dengan media pembelajaran berbantuan teknologi dan informasi (TIK) sesuai Peraturan Pemerintah
No. 32 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
dilakukan secara interaktif, inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik. Bahan ajar
yang dikembangkan dilengkapi dengan aplikasi Augmented Reality yang mampu menampilkan gambar 2D ke
dalam animasi 3D organ pernapasan serta diselipi qr-code untuk membuka materi berupa video maupun teks
literatur.
Sesuai tuntutan K-13 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik diminta aktif belajar dengan
artian pembelajaran berpusat pada peserta didik (student centered), maka untuk memaksimalkan penggunaan
bahan ajar diperlukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dinilai
dapat membantu peserta didik belajar dengan mengkonstruk pengetahuan secara mandiri yakni model
Learning Cycle 5E. Penggunaan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada materi sistem pernapasan dinilai
efektif untuk digunakan. Tahapan pembelajarannya tesusun dari lima sintaks yaitu a) engagement, b)
exploration, c) explanation, d) elaboration, dan e) evaluation, tahapan pembelajarannya bersifat terorganisir
(Ramlawati, dkk, 2019) .
Produk hasil penelitian pengembangan ini adalah bahan ajar IPA dengan model Learning Cycle 5E
yang dilengkapi Augmented Reality materi sistem pernapasan berupa produk cetak dan produk aplikasi. Bahan
ajar yang telah dikembangkan tersusun atas dua komponen yaitu komponen pendukung dan komponen utama.
Komponen pendukung meliputi cover, kata pengantar, daftar isi, apa saja yang dibutuhkan, petunjuk
penggunaan, daftar pustaka serta profil pengembang. Komponen utama meliputi susunan materi sistem
pernapasan pada manusia yang disajikan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E, tujuan
pembelajaran, peta konsep, serta uji kompetensi.
Bahan ajar yang dikembangkan dengan model Learning Cycle 5E dilengkapi Augmented Reality pada
materi sistem pernapasan manusia dapat memfasilitasi peserta didik belajar aktif dan mandiri pada masa
pandemi Covid-19. Pada pelaksanaannya setiap peserta didik diberi kesempatan melakukan eksplorasi
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pengetahuan melalui kelima tahap Learning Cycle 5E. Diawali dengan tahap Engagement peserta didik secara
tidak langsung telah difokuskan terhadap materi yang akan dipelajari. Melalui pengoperasian secara mandiri
animasi 3 dimensi organ pernapasan pada aplikasi AR membuat pembelajaran lebih interaktif. Selain itu
pengamatan video dan studi lietatur yang disediakan dalam barcode dapat discan secara langsung oleh peserta
didik untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin. Dari kegiatan tersebut secara tidak langsung peserta
didik telah melakukan tahap Exploration. Kegiatan presentasi dan evaluasi juga dapat dilakukan peserta didik
secara online melalui soal-soal yang telah disediakan dalam google form dengan scan barcode yang telah
tersedia. Selain itu, peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi melalui pembahasan soal
yang akan dikirim secara otomatis ketika peserta didik telah menjawab soal dalam google form.
Pengembangan bahan ajar dengan model Learning Cycle 5E yang dilengkapi Augmented Reality
memiliki kelebihan yaitu (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan belajar aktif dan mandiri, (2)
dapat digunakan kapanpun dan dimanapun karena hanya membutuhkan perangkat berupa smartphone, (3)
aplikasi yang terdapat dalam Augmented Reality memiliki aspek berupa hiburan sehingga dapat meningkatkan
minat belajar peserta didik, dan (4) dapat melibatkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran secara
langsung
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembelajaran menggunakan bahan ajar dengan model Learning Cycle 5E yang dilengkapi Augmented
Reality pada materi sistem pernapasan dapat lebih menyenangkan, sehingga dapat menambah motivasi belajar
dan membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pernapasan pada manusia dalam pembelajaran di
masa pandemi Covid-19. Dengan demikian kemampuan kognitif serta hasil belajar peserta didik dapat
meningkat.
B. Saran
Berdasarkan hasil pengembangan bahan ajar ini dibutuhkan adanya tambahan materi-materi lain,
sebagai fasilitas bagi peserta didik untuk belajar mandiri dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
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Abstrak
Penelitian mengenai Pengembangan Pembelajaran Berpotensi Wisata Bedengan Sebagai Lokal Wisata Berbasis PBLSTEM Pada Materi Pencemaran Lingkungan yang bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran berpotensi lokal
wisata berbasis PBL STEM pada materi pencemaran lingkungan. Penelitian tersebut dilakukan di SMP Negeri 1 Dau
yang lokasinya berada di sekitar daerah wisata alam Bedengan. Tempat wisata dipandang sebagai suatu sektor penting
bagi daerah dalam ekonomi dunia. Bidang pariwisata memiliki peran penting dalam membangun perekonomian
masyarakat yang khususnya di daerah sekitar destinasi wisata. Pemerintah perlu membangun pariwisata yang
berparadigma masyarakat. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat tersebut salh satunya seperti desa wisata.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dan
pengembangan yang digunakan adalah 4D (Define, Design, Develop, dan Dissaminate). Proses pengumpulan data yang
digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan analisa data. Perolehan data yang didapatkan dapat disimpulkan
bahwa pengembangan pembelajaran berpotensi Bedengan sebagai lokal wisata berbasis PBL-STEM (Problem Based
Learning – Sains Technology Engineering and Mathematic) pada materi pencemaran lingkungan berpengaruh untuk
mencapai kompetensi siswa.
Kata kunci: model PBL-STEM, lokal wisata, pencemaran lingkungan

PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dibuktikan
dengan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenaranya (Djojosoediro, 2010). Menurut Alit dan
Praginda (2009) hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan makna dari alam dan berbagai
fenomena/perilaku/karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori dan konsep melalui serangkaian
proses ilmiah yang dilakukan manusia. IPA tidak sekedar mempelajari ilmu pengetahuan saja, melainkan
bagaimana ilmu pengetahuan tersebut diperoleh. Dalam hakikat IPA terdapat 3 aspek yaitu IPA sebagai proses,
IPA sebagai produk, dan IPA sebagai sikap. IPA sebagai proses yaitu menggambarkan bagaimana cara siswa
memperoleh pengetauannya dalam belajar IPA. Ilmu yang dipelajari tidak secara langsung diberikan kepada
siswa melainkan siswa mencari sendiri dengan berbagai metode ilmiah seperti penyelidikan, eksperimen,
pengujian, dan lain sebagainya untuk menemukan jawaban atau ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari
(Sardinah et al., 2012). Sedangkan IPA sebagai produk yaitu sekumpulan teori, konsep, hukum, dan prinsip
yang dipelajari dalam IPA (Turisinawati, 2016). IPA sebagai sikap yaitu bahwa dalam belajar IPA tidak hanya
fokus pada produk, tetapi juga penanaman sikap pada diri siswa pada proses pembelajaran (Sardina et al.,
2012). Maka dari itu pembelajaran IPA menjadi lebih penting untuk membangun karakter siswa.
Pembelajaran IPA merupakan bentuk sederhana dari hakikat sains sebagai proses yaitu melakukan
kegiatan ilmiah sehingga membangkitkan motivasi siswa untuk menjadi peneliti di masa datang. Pembelajaran
IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan
dan memahami lingkungannya dengan cara ilmiah. Pengalaman tersebut merupakan pengalaman siswa untuk
mendapat pengalaman langsung sehingga siswa dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan
menerapkan konsep yang sudah dipelajari saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini menekankan pada
pendekatan saintifik yang menggunakan pendekatan 5M pada pengalaman belajar siswa yaitu mengamati,
menanya, mengumpulkan infoermasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.
Pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran melalui suatu rangkaian kegiatan metode
ilmiah yang melibatkan kombinasi keterampilan ilmiah (Rusman, 2005). Pembelajaran yang bertujuan untuk
mengajak siswa berdiskusi dapat dilakukan dengan pemberian masalah khususnya masalah kontekstual yang
dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan di pelajari (Dasna & Sutrisno, 2007).
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Keadaan seperti ini akan membuat siswa akan mulai berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Semakin
sering siswa dilatih untuk menyelesaikan suatu masalah maka kemampuan problem solving siswa akan lebih
berkembang.
Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013 yang dimana revisi tersebut
merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 2013. Untuk mencacapai suatu tujuan pendidikan, siswa
berinteraksi dengan lingkungan belajar yang di atur oleh guru melalui proses pengajaran. Dalam metodologi
pengajaran terdapat dua aspek yang terlihat menonjol yaitu metode mengajar dan media pengajaran sebagai
alat bantu mengajar (Sudjana dan Rivai, 2013). Istilah pengajaran mengacu pada peran guru yang sebagai
pengajar, sedangkan siswa sebagai pembelajar (Dananjaya, 2010). Untuk menciptakan suatu proses
pembelajaran yang aktif, guru di tantang untuk menciptakan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif dan
inovatif. Guru sebagai seorang pengajar harus mampu merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien
melauli pemanfaatan berbagai media dan sumber belajara yang sesuai. Oleh karena itu, pembelajaran IPA yang
sesuai dengan kurikulum 2013 dianjurkan untuk menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning
(PBL).
Problem Based Learning (PBL) yaitu suatu model pembelajaran yang mengangkat masalah dunia nyata
sebagai konteks bagi siswa tentang cara berpikir dan kemampuan pemecahan masalah, dan juga untuk
memperoleh pengetahuan dan konsep yang essensial dari materi pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini,
siswa diawali dengan adanya masalah dan siswa diberi waktu untuk berfikir dengan mencari informasi agar
dapat memecahkan masalah. Dimana proses ini berfungsi sebagai stimulus aktifitas pembelajaran (Akinoglu
& Tandogan, 2007). Pembelajaran dengan menerapkan model PBL dapat memberi kesempatan pada siswa
untuk menerapkan pengetahuan pada permasalahan sebagai bentuk pemecahan masalah. Secara tidak langsung
penggunaan PBL mampu mendorong siswa untuk menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk
memecahkan masalah lingkungan.
Model pembelajaran PBL tidak cocok untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki
pengetahuan untuk memecahkan masalah. Selain itu dalam memecahkakn masalah memerlukan penguasaan
beberapa materi dalam kajian ilmu yang berbeda. Maka diperlukan suatu pendekatan untuk menunjang
kegiatan siswa agar siswa dengan mudah menguasai ilmu yang berbeda yaitu pendekatan Science, Technology,
Engineering and Mathematic (STEM). Pembelajaran yang diawali dengan adanya suatu masalah memang
cocok diintegrasikan dengan pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang
merupakan pasangan yang tepat antara masalah yang terjadi didunia nyata dan juga pembelajaran berbasis
masalah. Integrasi STEM dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk mengembangkan mutu sumber daya
manusia sesuai dengan tuntutan paradigma abad 21 (Ismail, 2016). Pendekatan ini mampu membuat sebuah
pembelajaran secara terpadu dan pembelajaran aktif karena keempat aspek dalam STEM dibutuhkan secara
bersamaan untuk menyelesaikan masalah. Proses pembelajaran ini melibatkan empat aspek yang akan
membentuk pengetahuan tentang subyek yang dipelajari lebih dipahami. Latar belakang pembelajaran STEM
berupa pembelajaran konten, berpikir kritis, dan keterampilan menalar (Barakos, dkk., 2012). Dalam
pembelajaran STEM untuk mendukung pembelajaran siswa dapat digunakan pembelajaran PBL.
Desain teknik dalam PBL-STEM digunakan sebagai landasan dan dasar siswa membawa pengetahuan
awal yang masih terpisah-pisah tentang sains, teknologi, dan matematika untuk menyelesaikan suatu masalah
yang ada di dunia nyata (Capraro,dkk., 2013). Pembelajaran dengan menerapkan model PBL-STEM pada
materi pencemaran lingkungan berkearifan lokal mampu meningkatkan literasi sains siswa, karena pada model
pembelajaran ini mampu menciptakan siswa aktif, kreatif dan menyenangkan. STEM sangat cocok
diintegrasikan dengan PBL karena adanya tumpang tindih antara bidang sains, tenologi, teknik, dan
matematika. Dalam bidang STEM membantu siswa dalam penyelesaian masalah dunia nyata seperti masalah
lingkungan (Capraro, dkk., 2013).
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba memberi alternative dengan membuat
pembelajaran dengan judul “ Pengembangan Pembelajaran Berpotensi Lokal Bedengan Sebagai Lokal Wisata
Berbasis PBL-STEM Pada Materi Pencemaran Lingkungan” yang bertujuan untuk mengembangkan
pembelajaran berpotensi lokal wisata berbasis PBL-STEM pada materi pencemaran lingkungan.
METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development). Penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah 4D yakni Define, Design,
Develop, dan Dissaminate, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Define, pada tahap ini dilakukan
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identifikasi permasalahan sebagai langkah awal untuk mendesain strategi yang tepat digunakan dalam
menciptakan masyarakat yang memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan, yang kedua Design, pada tahap
ini dilakukan tahap penyusunan rancangan awal strategi yang akan dikembangkan, yang ketiga yaitu Develop,
pada tahap ini dilakukan tahap uji coba. Dimana tahap ini mencoba strategi yang akan dikembangkan kepada
beberapa sekolah secara lebih luas, dan yang terakhit yaitu Disseminate, merupakan strategi yang sudah di uji
cobakan dan disebarluaskan ke beberapa sekolah secara lebih luas.
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Dau, dimana model pembelajaran yang dibuat oleh peneliti
bertujuan untuk mengembangkan strategi yang bisa digunakan untuk model pembelajaran yang bermuatan
wisata bedengan sebagai lokal wisata di kawasan Dau. Penelitian ini melibatkan guru pengajar dan siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan pembelajaran berpotensi wisata bedengan sebagai lokal wisata berbasis PBL-STEM
pada materi pencemaran lingkungan dilakukan melalui tiga tahap. Dimana pada tahapan pertama yaitu define
(pendefinisian), tahap kedua design (perancangan), dan yang ketiga yaitu develop (pengembangan). Pada tahap
pertama yaitu define, tahapan ini memperoleh hasil analisis awal-akhir, analisis konsep dan mengetahui
spesifikasi tujuan pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu tahap design yang biasa disebut dengan proses
perancangan, tahap ini dilakukan untuk menyiapkan pedoman dalam penyusunan perangkat pembelajaran
yang dimuali dari pemilihan media hingga perancangan awal pembelajaran. Berikutnya tahap ketiga yaitu
tahap develop (pengembangan), tahap ini dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang sudah direvisi
berdasarkan saran dan masukan dari para ahli. Tahap ini meliputi penilaian para ahli, sebagai validator
dilakukan oleh dosen Pendidikan IPA UM dan guru SMPN 1 Dau.
Hasil dari penelitian ini menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh
berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada para ahli materi sedangkan untuk data kuantitatif diperoleh
dari hasil wawancara dan saran atau komentar dari para ahli materi. Produk yang hasilkan peneliti berupa
silabus, Rencanan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Dalam hasil data
kualitatif silabus memperoleh presentase sebesar 91%, RPP menghasilkan presentase sebesar 90%, dan untuk
LKS memperoleh presentase sebesar 91,7%, semua hasil tersebut menyatakan bahwa semua produk masuk
dalam kriteria sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
PENUTUP
Pengembangan pembelajaran berpotensi wisata bedengan sebagai lokal wisata berbasis PBL-STEM
pada materi pencemaran lingkungan terdapat keterbatasan dalam penelitian, yaitu tidak mampu melakukan
tahap develop (uji coba), pada penelitian ini tidak dapat di uji cobakan ke siswa karena proses belajar yang
memakai sistem online. Dimana pada masa pandemi covid-19 ini membuat sektor pendidikan tidak bisa
melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara optimal. Semua dilakukan serba online yang dimana proses
tersebut tidak bisa membuat guru memberikan materi secara penuh seperti tidak bisa melakukan kegiatan
praktikum.
Penelitian ini juga terdapat saran disemenasi dan pengembangan produk lebih lanjut berdasarkan hasil
wawancara terkait produk yang dihasilkan. Dalam saran yang disampaikan yaitu pengembangan perangkat
pembelajaran KD 3.8 perlu dilakukan untuk kelas VII dan jika perlu disebar luaskan di sekolah lain yang
memiliki kondisi yang sama. Pengembangan lebih lanjut yang perlu dilakukan yaitu pengembangan model
PBL-STEM dapat dilakukan pada materi lain namun tetap memperhatikan kebutuhan siswa.
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Abstrak
Tujuan Penelitian yaitu untuk mengkaji berbagai macam literatur tentang model Inkuiri Terbimbing sebagai solusi utama
dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dilihat dari berbagai penelitian yang telah dikaji strategi
pembelajaran berpikir belum digunakan secara baik dalam proses pembelajaran IPA, sehingga siswa kurang dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Siswa belajar
dengan cara menghafal dan mendengarkan tanpa adanya aktivitas langsung yang menekankan pada pengalaman dalam
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran yang sesuai perlu dipilih seorang pendidik untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu model Inkuiri Terbimbing. Instrumen yang digunakan penelitian ini yakni tes
wawancara pelaksanaan pembelajaran SMPN 2 Pakisaji. Metode yang dipakai ialah kajian literatur dan wawancara
yang ditujukan untuk guru dan siswa dalam pembelajaran IPA serta kemampuan berpikir kritis siswa di SMPN 2 Pakisaji.
Berdasarkan kajian literatur dan penelitian yang dilakukan maka diperoleh solusi yang ideal untuk memecahkan masalah
tersebut yakni pembaruan terhadap sumber belajar yang lebih ideal yaitu dengan bahan ajar model Inkuiri Terbimbing
yang berbasis kearifan lokal.
Kata Kunci: Model Inkuiri Terbimbing, Menganalisis Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya, Kemampuan
Berpikir Kritis

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam pembentukan karakter setiap peserta didik, selain
pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik agar lebih baik, pendidikan juga memberikan pengetahuan
terhadap peserta didik tentang berbagai hal serta segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Pendidikan
juga penting bagi pembentukan karakter peserta didik, pendidikan memberi dampak bagi majunya suatu
negara. Pendidikan merupakan bagian yang utama yang harus di perhatikan dalam suatu bangsa/negara,
apabila bangsa/negara memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan tersedia sumber daya yang akan
lebih baik (Novita Indriyati, 2019). Majunya suatu negara dapat ditandai dengan majunya pendidikan di negara
tersebut (Salirawati, 2012). Pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang IPA tergolong kurang baik. Hal
tersebut dapat diketahui melalui data TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) dengan hasil yang
menunjukkan bahwa siswa Indonesia menempati posisi peringkat ke-45 dari 48 negara yang mengikuti TIMSS
(Martin, dkk., 2015). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pendidikan yang unggul seorang anak membutuhkan
suatu pembelajaran, dimana dengan adanya pembelajaran ini anak tersebut mulai mengenal apa itu pendidikan.
Pembelajaran yang menarik dapat memikat minat peserta didik untuk aktif dalam mengikuti proses
pembelajaran, maka dari itu seorang guru harus memiliki kreatifitas yang tinggi agar mampu menarik minat
peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran serta memahami setiap materi-materi yang disampaikan
oleh guru.
Guru dituntut agar memiliki keterampilan yang tinggi supaya dapat memilih model pembelajaran yang
dianggap menyenangkan oleh peserta didik (Nurdiansyah dan Amalia, 2015). Dalam pembelajaran ilmu sains
hendaknya guru juga melatih kemampuan siswanya mengenai kemampuan berproses seperti, melakukan
pengamatan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bukan hanya memahami hukum-hukum mengenai
sains, apabila seorang guru hanya mengajarkan kepada peserta didik mengenai pemahaman tentang sains saja
maka guru tersebut belum mengajarakan ilmu sains seutuhnya. Proses pembelajaran IPA juga menekankan
pada kegiatan berproses, sehingga peserta didik dapat memperoleh mengenai fakta, membangun konsep, teori
serta sikap ilmiah sehingga dapat mencapai tujuan dalam kegiatan pembelajaran (Prasasti, 2018).
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Belajar dan pembelajaran menjadikan suatu interaksi antara guru dan siswa dalam pendidikan.
Keberhasilan suatu proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat dari tingkat prestasi belajar siswa dalam
mencapai tujuan pembelajaran. Belajar merupakan suatu upaya untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman,
atau penguasaan melalui pengalaman. Kegiatan belajar akan berlangsung dengan baik apabila dalam
pembelajaran interaksi antara guru dan siswa terjalin dengan baik, sehingga siswa mampu mengaitkan
pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru.
Model pembelajaran yang diambil oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dapat memberi pengaruh
terhadap jalannya proses pembelajaran, akan tetapi guru dalam mengambil model pembelajaran harus
disesuaikan dengan materi yang akan mereka sampaikan kepada peserta didik. Pembelajaran IPA bukan hanya
membutuhkan kemampuan kognitif saja akan tetapi pembelajaran IPA ini juga membutuhkan kemampuan
dalam pemecahan masalah, merumuskan permasalahan, serta bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut,
oleh sebab itu dalam penelitian dan study literatur ini peneliti mengambil model pembelajaran Inkuiri
Terbimbing (guided inquiri), karena model inkuiri terbimbing ini dianggap sesuai dalam membantu guru agar
peserta didik dapat berpikir secara kritis serta dapat lebih mudah peserta didik dalam memecahkan
permasalahan serta penyelesaiannya terutama pada materi IPA.
Berpikir kritis merupakan kemampuan menginterpretasikan dan mampu mengevaluasi dengan
terampil dan akitif terhadap hasil observasi, komunikasi dan argumentasi (Fisher, 2007). Berpikir kritis ialah
berpikir secara logis dan reflektif untuk mengambil keputusan yang akan dipercaya atau dilakukan (Ennis,
2011). Proses berpikir yang didalamnya berlangsung kejadian menganalisis, mengkritik dan mencapai
kesimpulan berdasarkan pada inferensi atau pertimbangan yang saksama (Ibrahim, 2005). Untuk membangun
kemampuan peserta didik dalam meningkatkan berpikir kritiis guru juga membutuhkan sumbeh/bahan ajar
yang digunakan saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
Guru memerlukan sumber belajar yang dapat membantu peserta didik agar lebih mudah memahami
setiap materi yang diberikan oleh guru, salah satunya guru memerlukan bahan ajar yang dapat mengaitkan
dengan fenomena atau kehidupan peserta didik agar peserta didik dapat mengeksplor sendiri pengetahuan yang
mereka miliki.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang telah dilakukan di SMPN 2 Pakisaji, guru masih
menggunakan buku teks atau text book. Buku ini sudah terbilang baik, terdapat gambar-gambar yang dapat
membantu siswa untuk lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran
akan lebih monoton , membosankan dan aktivitas belajar peserta didik rendah, karena pembelajaran tidak
melalui proses ilmiah seperti peserta didik mencari tahu, mengamati, dan menyimpulkan sendiri bahan ajar
yang digunakan tetapi peserta didik akan mengutamakan menerima materi dari guru. Bahan ajar yang
digunakan juga belum memuat kearifan lokal suatu daerah secara maksimal. Pemanfaatan sumber belajar
dengan menggunakan kearifan lokal ke dalam pembelajaran IPA sangat dibutuhkan terutama pada materi
interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya karena, pada materi ini mempelajari mengenai alam sekitar
dan juga kehidupan dari peserta didik selain itu, pada pembelajaran IPA terdapat konsep-konsep yang berkaitan
dengan kearifan lokal disuatu daerah atau tempat (Lestari, Siregar, and Nainggolan, 2019). Karakteristik materi
interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan materi yang sumber belajarnya lebih banyak di
alam, sehingga untuk mempelajari materi ini pembelajaran perlu di libatkan dengan lingkungan alam.
Berdasarkan hasil penelitian dari Aji Saputra, dkk (2016) menyatakan bahwa adanya peningkatan hasil belajar
dan peduli lingkungan pada modul IPA berbasis kearifan lokal. Bahan ajar yang berbasis kearifan lokal mampu
membuat peserta didik lebih aktiv dalam belajar.
Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan studi literatur mengenai strategi, pendekatan,
model, dan sumber belajar untuk dijadikan solusi dalam mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa
kelas VII SMPN 2 Pakisaji pada pokok bahasan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.
METODE
Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah wawancara dan kajian literatur tentang strategi,
pendekatan, model, dan sumber belajar pembelajaran yang dapat dijadikan solusi dalam memecahkan masalah
rendahnya kemampuan berpikir kritis belajar siswa. Instrumen penelitian ini yakni menggunakan tes
wawancara. Wawancara dilakukan peneliti dengan guru dan siswa pada mata pelajaran IPA kelas VII.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Wawancara yang telah dilaksanakan pada guru menujukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa
masih terbilang rendah khususnya pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingungannya. Metode yang
digunakan dalam pembelajaran IPA adalah metode ceramah dan pemberian tugas. Guru sudah mengupayakan
pemakaian model pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013, tetapi dalam implementasinya, model
tersebut kurang terlaksana. Ketika proses pembelajaran, banyak sekali siswa yang kurang fokus terhadap apa
yang telah disampaikan oleh guru.
Model pembelajaran dalam proses belajar sangat memberi pengaruh terhadap keberhasilan atau
ketercapaian tujuan dalam kegiatan pembelajaran, karena pada kegiatan pembelajaran terutama pada materi
IPA SMP/MTS peserta didik tidak hanya dituntut agar dapat menghafalkan setiap rumus-rumus, akan tetapi
peserta didik diharuskan untuk dapat memahami setiap konsep yang guru ajarkan (Dra.Murtiningsih 2013).
Pembelajaran IPA bukan hanya membutuhkan kemampuan kognitif saja akan tetapi pembelajaran IPA ini juga
membutuhkan kemampuan dalam pemecahan masalah, merumuskan permasalahan, serta bagaimana
penyelesaian dari masalah tersebut, oleh sebab itu dalam study penelitian ini peneliti mengambil model
pembelajaran Inkuiri Terbimbing (guided inquiri), karena model inkuiri terbimbing ini dianggap sesuai dalam
membantu guru agar peserta didik dapat berpikir secara kritis serta dapat lebih mudah peserta didik dalam
memecahkan permasalahan serta penyelesaiannya terutama pada materi IPA.
Inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar peserta
didik dengan cara merancang serta menemukan konsep-konsep dengan sendiri, akan tetapi masih dalam arahan
dari guru (Sukma, Komariyah, and Syam, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Mustachfidoh, dkk (2013)
menyatakan bahwa pendekatan inkuiri terbimbing dapat menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang
melibatkan kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis,
kritis analitis, sehingga mereka mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Pada kegiatan pembelajaran inkuiri terbimbing peserta didik bertindak sebagai peneliti yang sedang
melakukan kegiatan ilmiah, peserta didik bekerja dalam kelompok, menggunakan kemampan berpikir tingkat
tinggi, menunjukkan minat besar terhadap sains. Langkah-langkah dalam pembelajaran inkuiri terbimbing
King(Qing, Jing, and Yan 2010) dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) Definition of problem,
(2) Making Hypothesis, (3) Planning of experiment, (4) Performance of experiment, (5) Observation of
phenomena, dan (6) Organizing and analyzing of data.
Siswa beranggapan bahwa pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang sulit dan tidak mudah
dipahami. Metode dan sumber belajar yang digunakan oleh guru sering membuat siswa mengantuk dan bosan
saat pembelajaran. Siswa kurang terlibat aktif dalam setiap pembelajaran, karena siswa tidak dilatih untuk
menemukan, merumuskan, dan memutuskan sendiri apa yang mereka pelajari. Materi yang terdapat dalam
buku disampaikan kepada siswa tanpa ada proses mencari dan menyelidiki sehingga materi pembelajaran
hanya bisa di ingat dan dihafal dalam pikiran siswa. Hal tersebut menyimpang dari karakteristik pembelajaran
IPA yang holistik, aktif, serta bermakna. Selain itu pembelajaran IPA harus bersifat interaktif serta
menyenangkan (Permendikbud No. 22 Tahun 2016).
Pembelajaran IPA harus menghubungkan pengalaman siswa dengan pengetahuannya yang akan
dipelajari, sehingga akan menciptakan makna dalam pembelajaran yang berpengaruh pada kemampuan
berpikir kritis siswa. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa belajar disebabkan kurang tepatnya model
serta sumber belajar yang digunakan ketika pembelajaran.
Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan kepada guru dan siswa untuk memecahkan
permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yakni dengan cara melakukan pembaharuan
terhadap model pembelajaran yang diterapkan serta sumber belajar yang digunakan saat kegiatan
pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan masih menggunakan bahan ajar berupa buku paket. Bahan ajar
yang digunakna masih belum memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber untuk belajar. Peserta didik
membutuhkan buku pendamping yang memanfaatkan potensi lokal suatu wilayah atau tempat sebagai sumber
belajar terutama pada materi interaksi makhuk hidup dengan lingkungannya. Dimana, pada materi ini berkaitan
erat dengan lingkungan hidup peserta didik. Peserta didik juga membutuhkan buku pendamping yang
dilengkapi dengan gambar atau video yang relefan sesuai dengan materi interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya.
Pemanfaatan sumber belajar dengan menggunakan potensi lokal ke dalam pembelajaran IPA sangat
dibutuhkan terutama pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya karena, pada materi ini
mempelajari mengenai alam sekitar dan juga kehidupan dari peserta didik selain itu, pada pembelajaran IPA
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terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan kearifan lokal disuatu daerah atau tempat (Lestari, Siregar, and
Nainggolan, 2019).
IPA atau sains mengarahkan peserta didik untuk “mencari tahu” serta “berbuat” sehingga dengan
mudah peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai alam sekitar. Maka dapat
diketahui, jika suatu pengetahuan bermakna dalam diri siswa, maka pengetahuan tersebut dapat tertanam pada
diri siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya agar lebih baik.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan di atas siswa membutuhkan model pembelajaran inkuiri terbimbing serta
bahan ajar berkearifan lokal. Diterapkannya model pmbelajaran inkuiri terbimbing serta sumber belajaran yang
memanfaatkan potensi lokal mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual atau nyata
yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa saat belajar.
Saran
Sebelum melakukan proses belajar, alat dan media untuk pembelajaran harus benar-benar disiapkan.
Guru harus bisa melakukan pembagian waktu secara tepat saat pembelajaran, agar tahap pembelajaran
terlaksana dengan baik. Kondisi kelas ketika pembelajaran harus dijaga dengan baik karena model
pembelajaran inkuiri terbimbing serta bahan ajar yang memanfaatkan potensi lokal suatu tempat menarik dan
menyenangkan, sehingga fokus siswa harus selalu terjaga. Materi harus dikuasai oleh guru agar proses
pembelajaran berjalan dengan baik. Pemilihan model pemeblajaran harus sesuai dengan materi yang akan
disampaikan, agar saat proses pembelajaran berjalan dengan baik.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa literatur tentang instrumen penilaian multiple choice sebagai salah
satu solusi untuk menilai dimensi pengetahuan yang belum mendukung peserta didik untuk mempunyai pengetahuan
sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Pada abad 21, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu untuk
memahami materi tetapi juga menerapkannya dalam berbagai masalah kehidupan. Salah satu kemampuan yang
diperlukan peserta didik adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif, data diperoleh melalui teknik kajian literatur dengan cara menghimpun dan menganalisis jurnal-jurnal
yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di beberapa sekolah di Kota Malang
dan di Kabupaten Malang tentang instrumen penilaian yang digunakan oleh guru untuk menilai dimensi pengetahuan
peserta didik pada kemampuan menganalisis. Hasil dari penelitian ini adalah instrumen penilaian multiple choice
mampu melatih peserta didik menguasai kemampuan menganalisis.
Kata kunci: Multiple choice, kemampuan menganalisis.

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang makhluk hidup
dan fenomena atau gejala di alam yang dapat dibuktikan dengan fakta, konsep, prinsip dan hukum melalui
kegiatan observasi, identifikasi, dan eksperimen. IPA merupakan kumpulan ilmu pengetahuan alam yang
berasal dari objek atau gejala-gejala yang berkaitan langsung dengan alam (Lukum, 2015). IPA berkaitan
dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Ali,
2018). Pembelajaran IPA berkaitan langsung dengan alam yang menghasilkan fakta, konsep, dan prinsip tetapi
juga berasal dari suatu proses penemuan (Prihatni, Kumaidi, & Mundilarto, 2016). Pembelajaran pada
dasarnya dilakukan untuk mengadakan perubahan yang diiinginkan dalam tingkah laku peserta didik.
Pembelajaran IPA saat ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan dirancang dengan mengikuti
tuntutan pada abad 21. Pada pembelajaran abad 21 diharapkan peserta didik dapat mempunyai kemampuan
berpikir kritis, kreatif, inovatif, pemecahan masalah, komunikasi dan berkolaborasi. Pembelajaran pada abad
21 lebih menekankan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (Pellegrino, Hilton, & Learning, 2012).
Kemampuan berpikir tingkat tinggi dibutuhkan dalam pembelajaran IPA karena bisa meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah (Arase, Kamarudin, & Hassan, 2016). Kemampuan
berpikir tingkat tinggi perlu dimiliki oleh siswa untuk menghadapi tantangan di kehidupan sekarang dan yang
akan datang. Hal ini akan membuat siswa kedepannya terlatih dalam menghadapi permasalahan-permasalahan
semakin kompleks dan tantangan yang semakin sulit. Kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Taksonomi
Bloom versi terbaru terdiri dari dimensi kognitif dan dimensi proses kognitif (Anderson, 2001). Salah satu
dimensi kognitif kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan menganalisis.
Berdasarkan hasil observasi di beberapa sekolah di Kota Malang dan salah satu sekolah di Kabupaten
Malang, instrumen penilaian yang digunakan pada dimensi pengetahuan belum mendukung siswa untuk
mempunyai pengetahuan sesuai dengan tuntutan abad 21. Hal ini sesuai dengan penelitian Widana (2017),
dalam ujian sekolah pengembangan soal ranah menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), mencipta (C6) hanya
sekitar 7,58%, sehingga hubungan antara pengetahuan dan di kehidupan sehari-hari tidak nampak. Rendahnya
kemampuan menganalisis karena peserta didik belum memahami materi secara mendalam dan kurangnya
penguasaan keterampilan menganalisis yang membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah (Hidayat,
2014).
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Beberapa guru SMP di Malang yang sudah di wawancara belum mampu untuk mengembangkan
instrumen penilaian dalam kegiatan menganalisis sehingga instrumen penilaian tidak sesuai dengan kegiatan
belajar dan kemampuan berpikir siswa. Kegiatan menganalisis meliputi kemampuan menguraikan,
menghubungkan, dan membedakan suatu informasi. Pengembangan instrumen penilaian yang mampu
mengukur kemampuan menganalisis siswa akan membuat pembelajaran semakin berkualitas sehingga
kemampuan menganalisis akan terasah (Ichsan & Ristanto, 2019). Berdasarkan hasil wawancara menyatakan
bahwa beberapa sekolah SMP di malang belum melaksanakan kegiatan menganalisis dalam pembelajaran.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ichsan & Ristanto (2019), instrumen penilaian yang ada belum cukup
mendukung agar siswa memiliki kemampuan menganalisis.
Hambatan yang dirasakan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan menganalisis perlu adanya solusi
yaitu dengan mengembangkan instrumen penilaian yang dapat memfasilitasi kegiatan siswa menganalisis dan
sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21, salah satunya berupa instrumen penilaian multiple choice untuk
kegiatan menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kompetensi Dasar 3.7 mengenai tentang
interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang mempunyai konsep dan permasalahan yang dapat
ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan materi kontekstual. Permasalahan
kontekstual menuntut siswa untuk memiliki kemampuan menganalisis (Nafiah & Suyanto, 2014).
Multiple choice merupakan salah satu alternatif untuk kegiatan menganalisis peserta didik. Hal
tersebut didukung oleh pernyataan Widana (2017), multiple choice merupakan suatu bentuk penilaian yang
terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban karena terdiri dari dari kunci jawaban dan pengecoh, untuk
mendapatkan jawaban dari soal yang terkait dengan stimulus atau bacaan yang disajikan berisi dalam bentuk
data percobaan, grafik, gambar, suatu fenomena atau deskripsi yang digunakan untuk membantu peserta didik
dalam melakukan proses berpikir (Winarno et al., 2015). Kemampuan menganalisis dapat diukur dengan
instrumen soal multiple choice, hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Jannah & Pahlevi (2020) dan
Istiyono, Mardapi, & Suparno (2014), instrumen asesmen berbasis HOTS berbentuk multiple choice yang telah
divalidasi oleh ahli atau validator materi, konstruksi/ evaluasi dan bahasa dapat digunakan untuk mengukur
kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang.
Pentingnya pengembangan instrumen penilaian multiple choice sebagai alternatif dalam efisiensi
waktu bagi guru dan peserta didik. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan instrumen penilaian berbasis
multiple choice tidak menutup kemungkinan peserta didik dapat melakukan kegiatan analisis karena
pernyataan soal multiple choice yang disusun dapat memfasilitasi siswa menganalisis pernyataan tersebut
dengan menghubungkan atau menguraikan informasi yang terdapat dalam soal.
METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik penelitian
ini adalah kajian literatur, kajian literatur adalah teknik pengumpulan data melalui penghimpunan dan
menganalisis jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan hasil wawancara maupun
observasi dari beberapa sekolah di Kota Malang dan di salah satu sekolah di Kabupaten Malang tentang
instrumen penilaian yang digunakan oleh guru untuk menilai dimensi pengetahuan peserta didik pada
kemampuan menganalisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil studi lapangan dilakukan wawancara dengan beberapa guru IPA dan peserta didik SMP di Kota
dan Kabupaten Malang menyatakan bahwa instrumen penilaian yang dilakukan oleh guru pada materi interaksi
makhluk hidup dan lingkungannya hanya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan soal yang
sering dikembangkan berupa pilihan ganda maupum uraian yang masih terbatas pada level kognitif (C1)
mengetahui, (C2) memahami, (C3) menerapkan dan belum menerapkan (C4) menganalisis. Menurut Yusuf &
Widyaningsih (2018), Pada level kognitif yang terdiri dari C1, C2, dan C3 tidak mampu melatih peserta didik
untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik berpendapat bahwa soal yang sering diberikan guru
sering menggunakan essay atau mengambil kumpulan soal dari buku dan jawaban dari soal tersebut
berdasarkan konsep yang ada pada buku maupun konsep yang dijelaskan oleh guru. Tes pilihan ganda dan
uraian pada level kognitif yang diberikan guru belum mampu menilai kemampuan menganalisis peserta didik
karena guru masih menilai kemampuan menganalisis berdasarkan hasil diskusi kelompok dan laporan hasil
pengamatan yang dikerjakan oleh peserta didik pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya.
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Berdasarkan permasalahan yang dijumpai tersebut, perlu dilakukan adanya suatu inovasi pembaruan
dalam instrumen penilaian pembelajaran IPA. Instrumen yang mampu mengukur kemampuan pada dimensi
kognitif peserta didik pada level yang lebih tinggi yaitu dengan menggunakan instrumen penilaian multiple
choice untuk kegiatan menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya.
Menurut Jannah & Pahlevi (2020), instrumen penilaian juga disebut teknik asesmen yang terbagi
dalam dua bentuk yaitu bentuk tes dan bentuk non tes. Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur
keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes
umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif
berkenaan dengan penguasaan terhadap aspek bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan
pengajaran. Instrumen penilaian kemampuan menganalisis merupakan alat ukur yang digunakan untuk
menentukan seberapa jauh dimensi proses kognitif siswa menganalisis (C4) pada taksonomi bloom (Widodo,
2005).
Menurut Anderson (2001), syarat dalam menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi
kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan membuat. Taksonomi Bloom membedakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi menjadi 6 tingkatan, yaitu mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis
(C4), mengevaluasi (C5) dan membuat (C6) (Anderson, 2001). Level kemampuan berpikir tingkat tinggi yang
pertama adalah menganalisis (C4). Kemampuan menganalisis (C4) termasuk ranah kognitif tingkat tinggi yang
melibatkan proses memecah materi menjadi bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar dalam
setiap bagian dan keseluruhannya (Afriani, Kade, & Supriyatman, 2017). Kemampuan menganalisis berkaitan
dalam proses aspek kognitif berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi yang melibatkan pengaitan,
pengorganisasian, pengintegrasian, dan validasi (Samo, Darhim, & Kartasasmita, 2017). Keterampilan
menganalisis tujuannya adalah dapat memahami suatu konsep dan dibuktikan dengan cara menguraikan
konsep yang umum ke menuju yang lebih khusus dan terperinci. Kata kerja operasional menganalisis beberapa
diantaranya adalah menguraikan, membedakan, menghubungkan, memerinci dan lainnya (Zubaidah, 2017).
Kemampuan menganalisis, menghubungkan, memberikan opini, menyimpulkan, dan menginterpretasikan
pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan sehari-hari merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi
(Rofiah, dkk., 2013).
Kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu diukur dengan tes yang sesuai, karena soal tes yang baik
mampu meningkatkan kualitas hasil pengukuran yaitu kemampuan siswa (Rofiah, Aminah, & Ekawati, 2013).
Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat disajikan dalam bentuk pilihan ganda, esai, dan lainnya (Yusuf
& Widyaningsih, 2018). Tes multiple choice merupakan bentuk tes objektif yang mempunyai ciri utama kunci
jawaban jelas dan pasti sehingga hasilnya didapatkan skor secara objektif. Keunggulan dari tes pilihan ganda
yaitu (1) mengukur kemampuan dari setiap jenjang dalam domain kognitif, (1) pokok soal terbuka untuk
disisipkan ilustrasi berupa gambar, grafik, dan tabel, dan (3) mudah dalam penskoran (Farida, 2017). Multiple
Choice sendiri merupakan sutau keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap.
Oleh karena itu, harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan untuk
melengkapinya. Multiple choice terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian kemungkinan jawaban atau
alternatif (option). Menurut Setiawan (2018), karakteristik umum multiple choice mempunyai jawaban yang
lebih dari 3 pilihan dan pada umumnya terdiri dari 4 atau 5 pilihan jawaban. Multiple choice lebih banyak
digunakan dibandingkan dengan jenis tes lainnya. Ada dua bagian dalam tiap butir soal, yaitu bagian
pernyataan/pertanyaan dan bagian pilihan/alternatif jawaban. Tes dengan mengunggakan multiple choice
sangat cocok untuk level aplikasi, sintesis, analisis, dan evaluasi. Hal tersebut karena tes multiple choice
memiliki beberapa kelebihan antara lain, materi yang diujikan dapat mencakup sebagian besar bahan
pembelajaran, jawaban siswa dapat dikoreksi dengan mudah dan cepat, jawaban setiap pertanyaan sudah pasti
benar atau salah, sehingga penilaian objektif (Sudjana, 1990). Selain itu, tes multiple choice banyak digunakan
untuk mengukur kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik yang lebih praktis dan objektif (Istyono,
2014).
Tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat disajikan dalam bentuk pilihan ganda, esai, dan lainnya
(Yusuf & Widyaningsih, 2018). Tes pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang mempunyai ciri utama
kunci jawaban jelas dan pasti sehingga hasilnya didapatkan skor secara objektif. Keunggulan dari tes pilihan
ganda yaitu (1) mengukur kemampuan dari setiap jenjang dalam domain kognitif, (1) pokok soal terbuka untuk
disisipkan ilustrasi berupa gambar, grafik, dan tabel, dan (3) mudah dalam penskoran (Farida, 2017).
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Instrumen penilaian multiple choice merupakan suatu bentuk penilaian yang terdiri dari pokok soal
dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari dari kunci jawaban dan pengecoh. Peserta didik diarahkan
untuk mendapatkan jawaban dari soal yang terkait dengan stimulus atau bacaan yang menggunakan logika
atau penalaran (Widana, 2017). Stimulus disajikan berisi dalam bentuk data percobaan, grafik, gambar, suatu
fenomena atau deskripsi yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam melakukan proses berpikir
(Winarno et al., 2015). Keunggulan soal tes pilihan ganda menurut Istiyono, Mardapi, & Suparno (2014), yaitu:
(1) materi mencakup sebagian besar materi pembelajaran; (2) alasannya objektif karena jawabannya pasti
benar atau salah; (3) proses koreksi lebih mudah dan lebih cepat. Sependapat dengan hal tersebut, menurut
Arifin (2009), mengukur hasil belajar siswa dapat lebih kompleks dan obyektif bila menggunakan soal multiple
choice. Menurut Budiman & Jailani (2014), Jannah & Pahlevi (2020) dan Istiyono, Mardapi, & Suparno (2014)
pengembangan instrumen asesmen berbasis HOTS berbentuk multiple choice yang telah divalidasi oleh ahli
atau validator materi, konstruksi/ evaluasi dan bahasa dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir
tingkat tinggi seseorang.
Penilaian multiple choice dapat mengukur kemampuan menganalisis peserta didik, karena dalam
memilih opsi jawaban dari pernyataan atau soal yang telah disajikan peserta didik harus menganalisis atau
mengurai pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang telah dibaca. Hal tersebut dikarenakan tes multiple
choice merupakan bentuk tes objektif yang mempunyai ciri utama kunci jawaban jelas dan pasti sehingga
hasilnya didapatkan skor secara objektif. Keunggulan dari tes multiple choice yaitu (1) mengukur kemampuan
dari setiap jenjang dalam domain kognitif, (1) pokok soal terbuka untuk disisipkan ilustrasi berupa gambar,
grafik, dan tabel, dan (3) mudah dalam penskoran (Farida, 2017).
Salah satu instrumen penilaian multiple choice untuk kegiatan menganalisis mengacu yang pada KD
3.7 mengenai menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat
interaksi tersebut. Salah satu materi yang dapat dikembangkan untuk mengukur kemampuan menganalisis
adalah materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, karena materi interaksi antara makhluk hidup
dan lingkungannya mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam proses
pembelajarannya dinilai hanya pada tingkat hafalan, pemahaman teori dan konsep (Iryad & Sukaesih, 2015).
Materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya terdapat beberapa konsep yang dapat ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan materi kontekstual. Permasalahan yang digunakan
adalah masalah kontekstual yang mempermudah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir menganalisis
peserta didik karena dapat mengaitkan fenomena yang ditampilkan pada soal dengan kehidupan sehari-hari.
PENUTUP
Merujuk pada studi literatur dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian multiple choice untuk
kegiatan menganalisis interaksi makhluk hidup dan lingkungannya mampu melatih peserta didik menguasai
kemampuan menganalisis yang diperlukan di abad 21 yaitu menekankan pada kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
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Abstrak
Keterbatasan waktu dan peralatan yang kurang mendukung dalam pembelajaran menyebabkan guru memerlukan
bantuan media. Pengembangan multimedia interaktif telah banyak tersedia, namun multimedia interaktif masih jarang
diterapkan ke dalam proses pembelajaran khususnya pada gerak lurus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlunya pembelajaran gerak lurus dengan menggunakan multimedia interaktif sebagai upaya meningkatkan
pemahaman konsep siswa kelas VIII SMP/MTs. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembelajaran gerak lurus yang menggunakan multimedia interaktif dapat meningkatkan
pemahaman konsep siswa. Selain itu, multimedia interaktif dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang
dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kognitif peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran gerak lurus dengan
menggunakan multimedia interaktif perlu diterapkan.
Kata kunci: Pembelajaran IPA, Gerak Lurus, Multimedia Interaktif

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi
belajar dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara aktif. Proses
Pembelajaran seharusnya diselenggarakan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap kompetensi yang ingin dicapai
(Kemendikbud, 2016). Salah satu mata pelajaran pada jenjang SMP yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejalagejala alam berupa fakta yang diperoleh dari proses pemikiran dan penyelidikan melalui kegiatan eksperimen
dengan metode ilmiah (Santi, 2014). Gerak lurus merupakan salah satu materi pada mata pelajaran IPA kelas
VIII SMP/MTS yang berhubungan erat dalam kehidupan. Materi gerak lurus tercantum pada kompetensi dasar
(KD) 3.2 yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, dan
penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil penyelidikan
pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemui benda yang bergerak.
Misalnya, mobil yang bergerak dalam jalan bebas hambatan, buah jatuh dari pohonnya dan lain sebagainya.
Pada materi gerak lurus tidak hanya mencakup gerak lurus secara teoritis saja melainkan juga mewajibkan
peserta didik untuk mampu membuat grafik hubungan antar dua variabel serta menganalisis grafik tersebut.
Kemampuan dalam memahami grafik menjadi penting bagi peserta didik karena dapat meningkatkan
pemahaman terhadap konsep yang berkaitan dengan gerak lurus. Menurut Hidayah, Sutopo, & Wisodo (2019)
peserta didik cenderung mengalami kesulitan dalam memaknai dan mendeskripsikan informasi pada grafik.
Selain itu penelitian Beichner (2014) mengungkapkan kesulitan peserta didik dalam membaca dan
menginterpretasikan grafik. Peserta didik menganggap grafik sebagai gambar. Contohnya ketika disajikan
grafik v-t berupa garis lurus ke bawah kemudian diminta untuk menginterpretasikannya, peserta didik
menganggap bahwa benda mengalami penurunan percepatan, sedangkan jawaban yang seharusnya adalah
benda bergerak dengan percepatan konstan. Mengingat pentingnya bekerja dengan grafik pada gerak lurus
maka diperlukan media pendukung yang dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan
bekerja dengan grafik pada materi gerak lurus.
Keterbatasan waktu dan peralatan yang kurang mendukung dalam pembelajaran menyebabkan guru
memerlukan bantuan media. Pengembangan multimedia interaktif telah banyak tersedia, namun multimedia
interaktif masih jarang diterapkan ke dalam proses pembelajaran khususnya pada gerak lurus. Penggunaan
multimedia interaktif diharapkan agar proses pembelajaran lebih menarik dan dapat memvisualisasikan
konsep-konsep pada materi gerak lurus sehingga dapat membantu peserta didik dalam menginterpretasikan
grafik gerak lurus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlunya pembelajaran gerak lurus dengan
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menggunakan multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VIII SMP/MTs.
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong guru dan peserta didik dalam memanfaatkan
teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran agar lebih menarik. Selain itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi sumber penelitian lain di masa mendatang.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka kemudian data yang diperoleh dianalisis sehingga
dihasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin pesat,
menuntut pendidikan untuk turut serta dalam penggunaan teknologi sebagai bentuk inovasi dalam
pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai media pembelajaran inovatif yang diyakini mampu mengikuti
perkembangan zaman. Komputer, laptop maupun smartphone sangat dekat dengan kehidupan peserta didik
saat ini. Perangkat komputer atau laptop maupun smartphone juga sangat berpotensi sebagai media
pembelajaran interaktif yang bermanfaat bagi peserta didik. Teknologi yang terintegrasi pada pembelajaran
merupakan salah satu strategi pencapaian tujuan pembelajaran, karena teknologi bukan lagi dianggap sebagai
sesuatu yang baru.
Multimedia interaktif dapat diartikan sebagai gabungan dari berbagai komponen media (teks, gambar,
suara, grafik, animasi, dan video) yang dirancang agar tampilannya dapat memberikan informasi dan memiliki
interaktifitas kepada penggunanya (Munir, 2012). Manfaat yang diperoleh dari penggunaan multimedia
interaktif menurut Novianto, Degeng, & Wedi (2009) adalah sebagai berikut.
1. Multimedia interaktif dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang meliputi fakta, prinsip,
konsep, dan sikap.
2. Multimedia interaktif dapat menumbuhkan motivasi belajar, sikap, dan persepsi yang lebih tinggi terhadap
hal yang akan dipelajari.
3. Membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
semakin berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang dapat
mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus.
Multimedia dapat menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar dan dilakukan, sehingga multimedia
efektif untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Munir, 2012).
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan rumpun ilmu yang mempelajari fenomena alam yang
faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab-akibatnya. Dalam pembelajaran IPA
diperlukan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk meneliti dan mengkonstruksi sains seoptimal
mungkin sesuai dengan kapasitasnya dengan memanfaatkan sistem kolaborasi di dalam kelas (Agustiana &
Tika, 2013). Pembelajaran IPA diarahkan untuk mencari tahu, menemukan sesuatu, dan berbuat sesuatu
sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam
sekitar.
Menurut penelitian Pranowo, Siahaan, & Setiawan (2017) menunjukkan bahwa implementasi
pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Selain
itu, multimedia interaktif dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran yang dapat meningkatkan
motivasi dan prestasi kognitif peserta didik (Lubis & Ikhsan, 2017). Materi gerak lurus pada jenjang SMP/MTs
tidak hanya mencakup gerak lurus secara teoritis saja melainkan juga mewajibkan peserta didik untuk mampu
membuat grafik hubungan antar dua variabel serta menganalisis grafik tersebut. Grafik pada gerak lurus
meliputi grafik posisi, kecepatan, dan percepatan terhadap waktu (Christensen & Thompson, 2015). Gerak
suatu obyek yang ditampilkan secara bersamaan dengan grafik yang sesuai dengan gerakan obyek tersebut
dapat meningkatkan pemahaman pada peserta didik (Hein & Zollman, 2000). Berdasarkan data-data hasil studi
pustaka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran gerak lurus dengan menggunakan multimedia
interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa perlu diterapkan.
PENUTUP
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Berdasarkan hasil studi pustaka maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran gerak lurus dengan
menggunakan multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa perlu diterapkan. Saran
untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya dilakukan pengembangan dan penerapan multimedia interaktif
dalam pembelajaran gerak lurus lebih lanjut.
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Abstrak
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran yang fakta-faktanya dangat dekat dengan kehidupan.
Dalam belajar siswa dikatakan dapat menguasai konsep IPA apabila siswa mengerti makna-makna dari proses kejadian,
peristiwa, fenomena, dan obyek melalui proses pengamatan. Namun, tidak semua konsep IPA dapat diamati secara
langsung menggunakan panca indra. Seperti contoh pada KD 3.12 kelas 8 SMP Semester 2, pada topik pengelihatan
pada manusia dan hewan adalah salah satu konsep yang tidak terlalu banyak rumus, sangat dekat dengan kehidupan.
Tetapi tidak dapat diindra oleh sebagian orang. misalnya ketika ingin mengetahui bagaimana pengelihatan pada orang
buta warna, maka mata normal yang tidak memiliki kelainan pada pengelihatan tidak dapat memahaminya, juga
bagaimana dapat memahami pengelihatan pada hwan, misalnya kucing, sedangkan siswa adalah manusia. Maka,
dibutuhkan media untuk membantu menjelaskan konsep tersebut supaya dapat dipahami oleh siswa. Penelitian ini
merupakan studi literature yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan komik edukasi sebagai media
pembelajaran IPA pada materi Pengelihatan pada manusia dan hewan. Metode penelitian ini menggunakan studi
literature yaitu dengan mengkaji penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang efektifitas komik
edukasi yang dikembangkan dan digunakan pada proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran berupa
komik edukasi pernah dilakukan oleh Nawi (2015) pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk siswa SMK
jurusan administrasi perkantoran, mendapatkan skor rata-rata yaitu 4,02 dari 6 indikator pernyataan, sedangkan aspek
kemanfaatan mendapatkan skor rata-rata 4,28 dari 4 indikator pernyataan. Hasil penyesuaian konversi data uji coba
pilot test dapat dinyatakan bahwa total rata-rata skor (X) 4,1 terletak pada rentang skor 3,4 < X < 4,2 yang berarti
produk ini layak untuk digunakan oleh siswa. Pengembangan serupa pernah dilakukan oleh Novisilta (2016) untuk
pembelajaran IPA pada siswa SMP tentang konsep zat. Dari hasil pengujian menggunakan media tersebut siswa mampu
menjelaskan pengertian zat, mampu mengelompokkan zat berdasarkan jenis dan sifat yang dimilikinya, mampu
melakukan penyelidikan terhadap terjadinya perubahan wujud zat serta dapat memberikan contoh perubahan wujud zat
berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sesuai dengan hasil uji coba data yang didapatkan pada rata rata nilai tes siswa
sebesar 70,5 dan presentase kelulusan siswa sebesar 50%. Dari hasil uji T menyatakan nilai post test > nilai pre test,
maka signifikan. sehingga media ini layak untuk digunakan. Penggunaan komik edukasi ini efektif karena terbukti dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dan berpengaruh pada minat membaca siswa. Penggunaan konik edukasi IPA
disarankan untuk digunakan pada materi lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa media ini efektif digunakan pada materi
yang tidak terlalu banyak menggunakan rumus, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang
terlalu lama.
Kata kunci: komik edukasi, media pembelajaran

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah mata pelajaran yang fakta-faktanya dangat dekat dengan
kehidupan. Dalam belajar siswa dikatakan dapat menguasai konsep IPA apabila siswa mengerti makna-makna
dari proses kejadian, peristiwa, fenomena, dan obyek melalui proses pengamatan. Namun, tidak semua konsep
IPA dapat diamati secara langsung menggunakan panca indra. Seperti contoh pada KD 3.12 kelas 8 SMP
Semester 2, pada topik pengelihatan pada manusia dan hewan adalah salah satu konsep yang tidak terlalu
banyak rumus, sangat dekat dengan kehidupan. Tetapi tidak dapat diindra oleh sebagian orang. misalnya ketika
ingin mengetahui bagaimana pengelihatan pada orang buta warna, maka mata normal yang tidak memiliki
kelainan pada pengelihatan tidak dapat memahaminya, juga bagaimana dapat memahami pengelihatan pada
hewan, misalnya kucing, sedangkan siswa adalah manusia. Maka, dibutuhkan media untuk membantu
menjelaskan konsep tersebut supaya dapat dipahami oleh siswa. Penelitian ini merupakan studi literature yang
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bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan komik edukasi sebagai media pembelajaran IPA pada
materi Pengelihatan pada manusia dan hewan.
METODE
Metode penelitian ini menggunakan studi literature yaitu dengan mengkaji penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang efektifitas komik edukasi yang dikembangkan dan digunakan pada
proses pembelajaran.Sasaran dan target dalam studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa
SMP kelas 8. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif. Hipotesis untuk penelitian ini adalah bahwa media
komik cocok digunakan untuk pembelajaran pada materi pengelihatan pada manusia dan hewan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan media pembelajaran berupa komik edukasi pernah dilakukan oleh Nawi (2015) pada
mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk siswa SMK jurusan administrasi perkantoran, mendapatkan
skor rata-rata yaitu 4,02 dari 6 indikator pernyataan, sedangkan aspek kemanfaatan mendapatkan skor ratarata 4,28 dari 4 indikator pernyataan. Hasil penyesuaian konversi data uji coba pilot test dapat dinyatakan
bahwa total rata-rata skor (X) 4,1 terletak pada rentang skor 3,4 < X < 4,2 yang berarti produk ini layak untuk
digunakan oleh siswa. Pengembangan serupa pernah dilakukan oleh Novisilta (2016) untuk pembelajaran IPA
pada siswa SMP tentang konsep zat. Dari hasil pengujian menggunakan media tersebut siswa mampu
menjelaskan pengertian zat, mampu mengelompokkan zat berdasarkan jenis dan sifat yang dimilikinya,
mampu melakukan penyelidikan terhadap terjadinya perubahan wujud zat serta dapat memberikan contoh
perubahan wujud zat berdasarkan pengalaman sehari-hari. Sesuai dengan hasil uji coba data yang didapatkan
pada rata rata nilai tes siswa sebesar 70,5 dan presentase kelulusan siswa sebesar 50%. Dari hasil uji T
menyatakan nilai post test > nilai pre test, maka signifikan. sehingga media ini layak untuk digunakan.
PENUTUP
Penggunaan komik edukasi ini efektif karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan
berpengaruh pada minat membaca siswa. Penggunaan konik edukasi IPA disarankan untuk digunakan pada
materi lainnya. Perlu digarisbawahi bahwa media ini efektif digunakan pada materi yang tidak terlalu banyak
menggunakan rumus, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.
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Abstrak
Pembelajaran daring dapat mengubah sudut pandang siswa terhadap pembelajaran. Maka dari itu, penelitian ini untuk
bertujuan mengetahui bagaimana sikap siswa pada mata pelajaran IPA selama pembelajaran daring. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis rancangan survei. Instrumen yang digunakan berupa angket dan
wawancara semi terbuka. Penelitian dilakukan kepada 117 siswa SMP kota Jambi terdiri dari 34 siswa laki-laki dan 83
siswa perempuan. Sampel diambil berdasarkan jumlah siswa yang mengisi e-form secara online. Hasil penelitian
menunjukan bahwa empat indikator sikap dominan pada kategori baik. Indikator kesenangan belajar menunjukkan
dominan baik dengan persentase 49%. Indikator ketertarikan memperbanyak waktu belajar menunjukkan dominan baik
dengan persentase 53%. Indikator ketertarikan berkarir dibidang IPA menunjukkan kategori cukup dengan persentase
43%. Keterbaruan penelitian berdasarkan penelitian Fraser bahwa sikap siswa dalam pembelajaran IPA memiliki tujuh
indikator, dan diadaptasi dengan pembelajaran daring serta mengambil tiga indikator dari tujuh indikator. Penelitian
ini berimplikasi kepada guru, karena apabila guru mengetahui sikap yang dimiliki siswa dalam belajar, maka guru
tersebut mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara daring,
sehingga siswa akan bersemangat dalam belajar
Kata kunci: IPA; Sikap;Pembelajaran Daring

PENDAHULUAN
Melihat perkembangan sekarang dan semakin maraknya pandemic covid-19 penting bagi siswa untuk
tetap mempertahankan haknya dalam belajar, serta mengharuskan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh
atau online learning. Pembelajaran online merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa untuk
belajar lebih banyak, lebih luas dan bervariasi (Veletsianos & Navarrete, 2012). Melalui fasilitas belajar online
yang disediakan, mahasiswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu
(Bourne, Harris & Mayadas, 2005). Pembelajaran jarak jauh memberikan keyakinan bahwa proses belajar
dimulai dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang baik untuk mendukung hal tersebut.
Sikap merupakan kondisi kesiapan mental emosional untuk melakukan tindakan tertentu ketika suatu situasi
dihadapkan (Riwahyudin, 2015). Menurut Rahman (2014), sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan
berperilaku terhadap suatu objek. Sikap seseorang meliputi perasaan (seperti suka atau tidak suka) yang
berhubungan dengan kecenderungan seseorang dalam merespon objek tertentu (Astalini et al, 2019). Sikap
positif ini digambarkan sebagai kebutuhan dan kondusif untuk tujuan pribadi mereka, serta proses
pembelajaran (Dai & Stemberg, 2004).
Pada dasarnya pengukuran yang terjadi disekolah lebih focus pada segi kognitif walaupun tetap terjadi
pengukuran afektif. Akan tetapi, jarang sekali dilakukan, padahal pengukuran segi afektif dalam hal ini berupa
sikap sangatlah penting untuk di lakukan. Esensi pengukuran sikap disekolah bermanfaat untuk megetahui
perasaan siswa saat proses pembelajaran sains, baik berupa sikap positif maupun sikap negatif, dan harapannya
siswa mempunyai sikap positif kepada IPA (Astalini, Kurniawan & Anggraini, 2019). Sikap positif maupun
sikap negatif dapat muncul selama proses pembelajarannya (Astalini, Kurniawan & Nurfarida, 2018; Maison
et al, 2019). Evaluasi pengajaran dan proses pembelajaran IPA dikelas terhadap setiap siswa dapat dilakukan
pengukuran sikap siswa terhadap IPA. Hal ini sikap sangat penting karena guru dapat mengetahui setiap siswa
menanggapi pembelajaran sains dengan indikasi siswa menolak atau menerima pembelajaran IPA pada diri
siswa. Disekolah kata ‘sikap’ sering digunakan dalam kehidupan akademik siswa (Ali, Iqbal & Saeed, 2013).
Sikap merupakan suatu kemampuan penilaian sesuatu yang dicerminkan dengan sikap menerima, menolak,
atau mengabaikan (Maison et al, 2019). Sikap siswa terhadap pembelajran sains pada kelompok heterogen
tidak dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang yang berbeda (Narmadha & Charmundeswari, 2013).
Menurut Liaghatdar, Soltani, dan Abedi (2011), attitudes toward science is important because attitudes can
enhance the educational achievements of students and affect their performance.
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Sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA dilihat dari bagaimana tanggapan mereka tentang pelajaran
IPA, secara umum, sikap siswa pada IPA ada yang positif dan juga negatif. sikap positif siswa terhadap
pelajaran ditandai dengan lebih tekun dalam belajar sehingga hasil yang dicapai memuaskan (Rijal & Bachtiar,
2015). Sikap yang meghambat siswa dalam belajar disebut sikap negatif. Menurut Nursa’adah (2014)
penyebab pandangan dan sikap negatif siswa terhadap pelajaran IPA akibat metode tradisional pengajaran IPA
yang digunakan secara terus menerus, misalnya pembelajaran berlangsung secara pasif, siswa enggan berpikir,
dan menerima begitu materi yang disampaikan. Oleh karena itu dari penjelasan tersebut, salah satu tujuan dari
pembelajaran sains adalah menumbuhkan sikap positif siswa terhadap sains (Sofiani dkk, 2017). Sikap Siswa
terhadap sains secara signifikan mengubah pemcapaian mereka dalam sains (Jebson & Hena, 2016).
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sikap siswa dalam pelajaran IPA selama
pembelajaran daring, dimana keterbaruan penelitian ini berlandaskan pada penelitian Fraser yang menjelaskan
bahwa sikap siswa dalam pembelajaran IPA memiliki tujuh indikator, dan diadaptasi dengan pembelajaran
daring serta mengambil tiga indikator dari tujuh indikator.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan jenis rancangan survei. Penelitian
survei mengkaji populasi (atau universe) yang besar mapun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel
yang dipilih dari poulasi (Kerlinger, 2014). Dari sampel ini juga, peneliti mampu mengeneralisasi dan
membuat suatu keputusan terhadap populasi (Creswell, 2017). Penelitian dilakukan kepada 117 siswa SMP
kota Jambi terdiri dari 34 siswa laki-laki dan 83 siswa perempuan. Sampel diambil berdasarkan jumlah siswa
yang mengisi e-form secara online.
Intrument yang digunakan pada penelitian ini meliputi angket sikap yang disebarkan secara online
(melalui google form) dan wawancara semi terbuka. Angket ini mempunyai 27 pernyatan sikap yang valid
dengan reliabelitas Cronbach Alpha sebesar 0.78 yang menggunakan skala Likert 4. Dimensi sikap siswa
terhadap mata pelajaran IPA yang diteliti berdasarkan indikator yang telah ditentukan, yaitu kesenangan dalam
belajar IPA, ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA dan ketertarikan berkarir dibidang sains/IPA.
Kategori sikap IPA siswa selama pembelajaran daring yang meliputi sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat
tidak baik dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kategori sikap IPA Siswa selama Pembelajaran Daring
Kategori
Sangat Tidak Baik
Tidak Baik
Baik
Sangat Baik

Kesenangan dalam
belajar IPA
10.0 – 17.5
17.6 – 25.0
25.1 – 32.5
32.6 – 40.0

Rentang
Ketertarikan memperbanyak
waktu belajar IPA
7.0 – 12.2
12.3 – 17.5
17.6 – 22.7
22.8 – 28.0

Ketertarikan berkarir
dibidang IPA
10.0 – 17.5
17.6 – 25.0
25.1 – 32.5
32.6 – 40.0

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahan digunakan aplikasi SPSS 21 yang
dimaksudkan untuk mencari statistik deskriptif untuk melihat data kuantitatif. Statistik deskriptif disajikan
dalam tabel data, termasuk mean, mode, median, minimum, maksimum dan standar deviasi (Cohen, Manion
& Morrison, 2007). Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah mean, min, Max, dan
Category serta menggunkan data wawancara untuk memperkuat hasil kuantitatif yang didapatkan, yang
dianalisis menggunakan miles & huberman dengan tahapan mereduksi data, menampilkan data, dan
menyimpulkan (Miles & Huberman, 1994).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Skala sikap digunakan untuk melihat sikap siswa terhadap objek tertentu, hasil kategori sikap meliputi;
menolak (negatif), mendukung (positif), dan netral (Astalini et al., 2020). Dengan demikian keterbaruan
penelitian ini dilihat dari tiga indikator sikap yang digunakan yaitu kesenangan dalam belajar IPA, Ketertarikan
memperbanyak waktu belajar IPA, Ketertarikan berkarir dibidang IPA. Berikut adalah hasil kuisioner dan
wawancara yang didapatkan oleh peneliti (lihat Tabel 2-4).
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Kesenangan dalam Belajar IPA
Hasil untuk indikator kesenangan dalam belajar IPA dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Hasil Indikator Kesenangan dalam Belajar IPA
Classification
Mean Min Max
Range
Respond
L
P
Total
10.0 – 17.5
Not very good
6
3
9
17.6 – 25.0
Not good
8
15
23
28.5
12
37
25.1 – 32.5
Good
13
44
57
32.6 – 40.0
TOTAL

Very good

7
34

21
83

28
117

%
8.0
20.0
49.0
23.0
100

Berdasarkan Tabel 2, yang diperoleh dari 117 responden pada indikator kesenangan dalam belajar IPA
memiliki hasil dominan adalah baik, dengan persentase sebesar 49.0% untuk 57 siswa dari total 117 siswa,
sangat baik sebesar 23.0% untuk 28 siswa dari total 117 siswa, tidak baik 20.0% untuk 23 siswa dari total 117
siswa, dan sangat tidak baik sebesar 8.0% untuk 9 siswa dari total 117 siswa. Dari 117 siswa, didapatkan hasil
mean sebesar 28.5, nilai maksimum 37, dan nilai minimum 12. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara
yang telah dilakukan sebagai berikut.
“Apakah kamu menyukai pelajaran IPA di sekolah?”
“Iya, saya menyukai pelajaran IPA”
“Apa alasan kamu menyukai pelajaran IPA?”
“Karena pelajaran IPA itu menarik, banyak menceritakan mengenai alam dan kehidupan seharihari. Namun yang saya tidak sukai dari pelajaran IPA adalah terlalu banyak konsep dan rumus
yang harus di pahami. Semuanya bergantung pada guru yang mengajar di kelas”
“Ketika pembelajaran bagaimana guru mengajarkan IPA di kelas?”
“Dikelas saya yang dulu gurunya monoton hanya menjelaskan yang di dalam buku saja, akan
tetapi guru yang sekarang lebih baik, asyik, tidak monoton dan saya menyukainya.”
Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan sikap siswa terhadap matapelajaran IPA dalam
kategori baik. Hal ini disebabkan karena pelajaran IPA itu menarik, banyak menceritakan mengenai alam dan
kehidupan sehari-hari. Berdasarkan jawaban siswa, guru matapelajaran IPA saat ini mengajarkan IPA dengan
baik dan tidak monoton. Selain itu menurut siswa hal yang tidak disukai dari pelajaran IPA karena terlalu
banyak konsep dan rumus yang harus di pahami sehingga mengakibatkan siswa kurang menyukai pelajaran
IPA. Hofstein and Naman (2012) berpendapat apabila siswa tidak menyukai pelajaran maka siswa tidak
berusaha untuk memahami makna dari konsep yang di ajarkan. Kesenangan dalam belajar IPA akan
memberikan dampak positif terhadap perkembangan siswa. Chopra dan Chabra (2013) mengatakan pengaruh
positif terhadap mata pelajaran IPA diperoleh dari materi yang diajarkan, metode dan media yang digunakan
guru dalam megajar, kemampuan guru saat mengajar, serta fisik dan lingkungan sosial siswa yang mendukung
siswa tersebut untuk menikmati pembelajaran.
Ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA
Hasil untuk indikator ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA dapat dilihat pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil indikator ketertarikan memperbanyak waktu belajar IPA
Classification
%
Mean Min Max
Range
Respond
L
P
Total
7.0 – 12.2
Not very good
4
1
5
4.0
19.5
9
26
12.3 – 17.5
Not good
11
2
13
11.0
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17.6 – 22.7

Good

14

48

62

53.0

22.8 – 28.0
TOTAL

Very good

5
34

32
83

37
117

32.0
100

Berdasarkan tabel 3, yang diperoleh dari 117 responden pada indikator ketertarikan memperbanyak
waktu belajar IPA memiliki hasil dominan adalah baik, dengan persentase sebesar 53.0% untuk 62 siswa dari
total 117 siswa, sangat baik sebesar 32.0% untuk 37 siswa dari total 117 siswa, tidak baik 11.0% untuk 13
siswa dari total 117 siswa, dan sangat tidak baik sebesar 4.0% untuk 5 siswa dari total 117 siswa. Dari 117
siswa, didapatkan hasil mean sebesar 19.5, nilai maksimum 26, dan nilai minimum 9. Hal ini juga diperkuat
dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut.
“Apa tanggapanmu jika jam pelajaran IPA di sekolah di perbanyak?”
“saya setuju, karena jika jam pelajaran IPA ditambah saya akan lebih mendapatkan sesuatu yang
baru yang belum saya ketahui.”
“Apakah kamu sering membaca literatur mengenai IPA dirumah?”
“iya, karena saya senang membaca.”
Jawaban yang lain dari beberapa siswa juga ada yang beranggapan bahwa menambah waktu belajar
IPA itu merupakan hal yang baik, karena dengan adanya penambahan waktu belajar IPA dapat memberikan
wawasan yang baik bagi siswa, terkait informasi yang ada di lingkungan mengenai IPA dengan banyak
membaca literatur mengenai IPA dan menghabiskan waktu di dalam laboratorium IPA. Penambahan waktu
bagi individu dapat memberikan pengalaman baru, meningkatkan keterampilan, dan memberikan peluang bagi
individu untuk mendapatkan wawasan baru (Edginton dan Chen, 2008). Karena kehidupan di dunia sekarang
tidak lepas dari kejadian-kejadian di Alam maupun hukum ilmiah, IPA telah menjadi bagian dari pendidikan
umum (Prakash & xavair, 2014). Pendidikan umum yang mengajarkan IPA nyatanya mempengaruhi sikap
siswa terhadap IPA dan menjadi salah satu variabel terpenting dalam menentukan prestasi siswa (Kirrikaya,
2011). Berdasarkan pernyataan menunjukkan bahwa mata pelajaran IPA sangat penting dipelajari. Dengan
memperbanyak waktu belajar IPA siswa juga mampu berpikir secara logis dan ilmiah. Selain itu
memperbanyak waktu belajar IPA memberikan waktu siswa untuk lebih mendalami dan menghayati mata
pelajaran IPA dengan mengulang dan melakukan eksperimen setelah pelajaran di sekolah selesai. Pengetahuan
sikap siswa terhadap IPA.
Ketertarikan berkarir dibidang IPA
Hasil untuk indikator ketertarikan berkarir dibidang IPA dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Hasil indikator ketertarikan berkarir dibidang IPA
Classification
Mean Min Max
Range
Respond
L
P
Total
10.0 – 17.5
Not very good
10
3
13

11.0

17.6 – 25.0

Not good

11

14

25

21.0

25.1 – 32.5

Good

9

41

50

32.6 – 40.0
TOTAL

Very good

4
34

25
83

29
117

27.0

14

38

%

43.0
25.0
100

Berdasarkan Tabel 4, yang diperoleh dari 117 responden pada indikator ketertarikan berkarir dibidang
IPA memiliki hasil dominan adalah baik, dengan persentase sebesar 43.0% untuk 50 siswa dari total 117 siswa,
sangat baik sebesar 25.0% untuk 29 siswa dari total 117 siswa, tidak baik 21.0% untuk 25 siswa dari total 117
siswa, dan sangat tidak baik sebesar 11.0% untuk 13 siswa dari total 117 siswa. Dari 117 siswa, didapatkan
hasil mean sebesar 27.0, nilai maksimum 38, dan nilai minimum 14. Hal ini juga diperkuat dengan hasil
wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang telah
dilakukan sebagai berikut.
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“Apa tanggapanmu jika kamu menjadi ilmuwan sains di masa depan?”
“saya cukup senang belajar IPA, namun saya kurang beriminat atau pun kurang setuju jika saya
nantinya menjadi ilmuwan sains (IPA).”
“Apakah kamu ingin menjadi pengajar IPA (sains) setelah lulus studi?”
“iya, saya rasa menjadi pengajar IPA cukup menarik untuk dilakukan meskipun pelajaran sains
lumayan susah bagi saya/”
Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa siswa enggan berkarir untuk menjadi ilmuwan sains
(IPA), dan terdapat minat terhadap siswa menjadi pengajar sains meskipun siswa beranggapan pelajaran
sains/IPA sebagai pelajaran sulit. Hasil ini dapat disebabkan karena minat siswa yang berbeda antara siswa
satu yang lainnya. Selanjutnya adalah tugas pendidik untuk mengubah metode baru dalam pengajaran sains
dalam meningkatkan sikap positif siswa terhadap minat berkarir dalam sains. Penyebabnya karena siswa
beranggapan bahwa IPA sebagai pelajaran sulit, yang menyebabkan minat mereka yang rendah untuk berkarir
atau melanjutkan studi dibidang sains (IPA). Diperkuat Astuti, Sunarno, & Sudarisman (2012) menyatakan
bahwa belajar IPA di sekolah masih menjadi pelajaran yang sulit bagi sebagian siswa Indonesia. Anggapan
bahwa IPA itu sulit, hanya dapat dilakukan siswa pintar, dan membosankan sangat lengket di pikiran anak.
Minat dalam belajar sains memicu dan mempertahankan komponen afektif berupa kesenangan yang selaras
antara kognitif di kelas, integrasi, dan peningkatkan pengalaman belajar sains (Jack & Lin, 2018).
PENUTUP
Hasil penelitian menunjukan bahwa empat indikator sikap dominan pada kategori baik. Indikator
kesenangan belajar menunjukkan dominan baik dengan persentase 49%. Indikator ketertarikan memperbanyak
waktu belajar menunjukkan dominan baik dengan persentase 53%. Indikator ketertarikan berkarir dibidang
IPA menunjukkan kategori cukup dengan persentase 43%. Keterbaruan penelitian berdasarkan penelitian
Fraser bahwa sikap siswa dalam pembelajaran IPA memiliki tujuh indikator, dan diadaptasi dengan
pembelajaran daring serta mengambil tiga indikator dari tujuh indikator. Penelitian ini berimplikasi kepada
guru, karena apabila guru mengetahui sikap yang dimiliki siswa dalam belajar, maka guru tersebut mampu
memilih strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara daring,
sehingga siswa akan bersemangat dalam belajar.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai macam literatur mengenai penilaian formatif feedback berbantuan
komputer sebagai solusi yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi getaran
dan gelombang kelas VIII SMP/MTs. Hasil dari berbagai penelitian yang telah dikaji mengenai materi getaran dan
gelombang yaitu masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajarinya, hal ini disebabkan karena pada
materi ini sulit untuk divisualisasikan atau bersifat abstrak sehingga sulit untuk dipahami. Selain itu, proses pembelajaran
yang dilakukan pada materi getaran dan gelombang belum memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang dapat
memberikan feedback atau balikan untuk mengetahui kesalahan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan guru juga masih
secara manual sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga siswa tidak langsung mengetahui
kesalahan pada materi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, wawancara guru IPA
dan pemberian angket respon siswa. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggunakan studi
literatur. Hasil dari studi literatur dan penelitian yang dilakukan diperoleh solusi yaitu pengembangan formatif feedback
berbantuan komputer dengan butir soal pilihan ganda isomorfik pada materi gelombang untuk siswa SMP/MTs kelas VIII
yang diharap dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi
serta membantu menyelesaikan permasalahan dalam soal-soal gelombang.
Kata Kunci: Formatif Feedback, Soal Isomorfik, Getaran dan Gelombang

PENDAHULUAN
Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran dan berfungsi untuk
memperbaiki proses pembelajaran serta memperoleh umpan balik atau feedback (Sari, 2019). Penilaian
formatif berfungsi untuk membantu mengarahkan dan memonitoring perkembangan peserta didik dengan cara
memberikan balikan atau feedback. Penilaian formatif dapat dilakukan secara formal maupun informal
(Nurjannah, 2017). Karakteristik penilaian formatif yaitu prosesnya berkelanjutan dan bertujuan untuk
pengembangan proses pembelajaran dengan mengarahkan serta membimbing siswa sehingga dapat diketahui
perkembangan belajar siswa melalui balikan yang diberikan (VOINEA, 2018). Berdasarkan pernyataan
tersebut, dapat dikatakan bahwa fokus penilaian formatif yaitu pada perkembangan belajar siswa dalam proses
pembelajaran yang diketahui melalui feedback atau balikan yang diberikan guna mengetahui tingkat
pengetahuan konsep siswa.
Pelaksanaan penilaian formatif sering dianggap kurang efektif digunakan dalam pembelajaran karena
waktu yang dibutuhkan relatif lama dan perhatian tiap individu yang tidak sama. Selain itu, feedback atau
balikan yang diberikan tidak dapat diterima secara langsung oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari,
dkk (2019) yang menyatakan bahwa, guru mengalami kendala dalam mengaplikasikan penilaian formatif
dalam pembelajaran saat ini karena jumlah peserta didik yang cukup besar setiap kelasnya dan menyebabkan
keterlambatan dalam memberikan umpan balik. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan
penggunaan penilaian formatif berbantuan komputer. Penggunaan komputer dapat mempercepat proses
penilaian yang dilakukan dan dapat memberikan feedback atau balikan secara langsung. Menurut Cruz, dkk
(2011) bahwa pemberian balikan yang dilakukan secara cepat dan tepat dapat meningkatkan pemahaman
konsep siswa. Hal ini karena peserta didik secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran dan secara
langsung mendapatkan perbaikan.
Feedback dalam hal ini merupakan suatu informasi berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan oleh guru
dari siswa mengenai kemajuan pembelajaran yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.
Menurut VOINEA (2018) karakteristik yang paling penting dari feedback adalah secara aktif digunakan dalam
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pembelajaran untuk mengurangi kesenjangan antara kinerja pembelajaran aktual dengan tujuan pembelajaran.
Dalam prakteknya guru dapat memberikan feedback yang berupa saran, komentar guna memperbaiki dan
meningkatkan kemampuan belajar siswa (Jocson, 2012).
Penilaian formatif feedback berbantuan komputer adalah solusi yang dapat digunakan guru untuk
memberikan balikan atau feedback secara langsung. Beberapa kelebihan yang diperoleh dengan penggunaan
formatif feedback berbantuan komputer yaitu (1) balikan yang diberikan secara langsung dapat diterima,
karena komputer telah di setting secara otomatis. (2) memudahkan dalam mengoreksi dan menganalisis
kesalahan serta dapat memperbaiki secara langsung. (3) feedback dapat dijadikan pemantapan konsep untuk
materi selanjutnya yang masih berkaitan (Kamar, dkk., 2016). Bentuk penilaian formatif dapat diberikan
melalui tes dengan soal pilihan ganda isomorfik. Soal isomorfik merupakan sekumpulan soal yang memiliki
indikator dan konsep yang sama, akan tetapi menggunakan model soal yang berbeda. Menurut Lin, Shih Yin
& Singh (2011) soal isomorfik merupakan soal dengan penyajian model yang berbeda tetapi memiliki prinsip
pemecahan masalah yang sama. Soal isomorfik cocok digunakan pada materi yang memiliki banyak fenomena
dengan menggunakan beberapa prinsip dasar. Selain itu, soal isomorfik dapat digunakan pada materi yang
bersifat abstrak yang sering dianggap sulit oleh siswa, hal ini karena dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
keyakinan peserta didik terhadap suatu materi.
Materi getaran dan gelombang merupakan salah satu materi yang bersifat abstrak sehingga siswa sering
merasa sulit dalam memahami materinya. Berdasarkan hasil wawancara guru IPA SMP Negeri 24 Malang
diketahui bahwa masih banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajari materii getaran dan
gelombang. Kesulitan yang dialami peserta didik yaitu konsep getaran dan gelombang, menentukan besarnya
gelombang, dan menggunakan persamaan pada soal. Berdasarkan hasil observasi siswa di SMP Negeri 24
Malang juga, siswa merasa kesulitan dalam mempelajari materi getaran dan gelombang serta kesulitan dalam
mengaplikasikan persamaan dalam soal. Hal tersebut karena satu persamaan dapat digunakan pada beberapa
gambar atau persamaan. Selain itu, siswa masih bergantung pada penjelasan yang diberikan guru dan buku
paket, sehingga informasi yang diperoleh siswa belum maksimal.
Penggunaan soal dengan formatif feedback merupakan solusi yang dapat digunakan ketika siswa
mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan dalam soal, hal ini karena dengan mengerjakan
latihan-latihan soal siswa dapat terlatih dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. Soal dengan
formatif feedback berbantuan komputer akan memberikan balikan secara langsung sehingga dapat digunakan
untuk memberikan evaluasi belajar agar siswa semakin memahami materi. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Kamar, dkk (2016) dan Nahadi, dkk (2015) bahwa penggunaan formatif feedback dan
soal isomorfik dalam pembelajaran menghasilkan hasil yang layak dan dapat meningkatkan pemahaman siswa
pada suatu materi dengan balikan yang diberikan. Berdasarkan paparan diatas maka perlu dilakukan penelitian
dan pengembangan yang berjudul “Pengembangan Formatif Feedback Berbantuan Komputer Dengan Butir
Soal Pilihan Ganda Isomorfik Pada Materi Gelombang Siswa SMP Kelas VIII”.
METODE
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode
deskriptif kualitatif merupakan metode dengan pendekatan menggunakan studi literatur. Teknik penelitian
dilakukan dengan kajian literatur, wawancara guru IPA dan pemberian angket respon siswa. Langkah yang
dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang terkait dan mendukung tentang formatif
feedback berbantuan komputer, soal isomorfik dan kesulitan belajar materi getaran dan gelombang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang
disarankan oleh Kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan bahan ajar, media dan alat-alat
praktikum yang ada disekolah belum mendukung pembelajaran IPA terpadu, sehingga guru terbiasa
menggunakan metode ceramah dengan buku paket yang ada. Pembelajaran dengan buku paket dengan hanya
dijelaskan menjadikan siswa kurang tertarik mengikuti pelajaran dan menyebabkan rendahnya penguasaan
konsep siswa.
Berdasarkan hasil wawancara guru IPA SMP Negeri 24 Malang diketahui bahwa kurikulum yang
digunakan sudah menerapkan Kurikulum 2013 dengan pembelajaran IPA terpadu. Selain itu, modell
pembelajaran yang digunakan sudah menerapkan model saintifik dengan metode pembelajaran yang
disesuaikan dengan materi. Salah satu materi IPA kelas 8 yaitu getaran dan gelombang, pada materi ini metode
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yang digunakan yaitu metode ceramah, diskusi dan praktikum. Akan tetapi, masih banyak siswa yang merasa
kesulitan dalam mempelajari materi getaran dan gelombang. Kesulitan yang dialami siswa yaitu konsep
getaran dan gelombang, menentukan besarnya gelombang dan mengaplikasikan persamaan pada soal.
Berdasarkan hasil observasi siswa di SMP Negeri 24 Malang juga, siswa merasa kesulitan dalam mempelajari
materi getaran dan gelombang pada bagian persamaan/rumus getaran dan gelombang. Hal ini dikarenakan satu
persamaan dapat digunakan pada beberapa permasalahan. Selain itu, siswa masih bergantung pada penjelasan
yang diberikan guru dan buku paket, sehingga informasi yang diperoleh siswa belum maksimal.
Materi getaran dan gelombang merupakan materi IPA kelas VIII SMP/MTs. Materi getaran dan
gelombang merupakan materi fisika yang bersifat abstrak karena sulit untuk divisualisasikan, hal ini
menjadikan siswa merasa kesulitan dalam menelaah konsep fisika akibatnya siswa belum mampu
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati, 2012). Berdasarkan penelitian Meliarti (2015)
mengenai getaran dan gelombang diketahui bahwa materi getaran dan gelombang merupakan salah satu materi
yang dianggap sulit oleh siswa, kesulitan yang dialami antara lain; 1) kesulitan menentukan banyaknya getaran
pada ayunan sederhana dan pegas, 2) kesulitan menjelaskan amplitudo, pengaruh panjang dan massa benda
terhadap periode getaran, 3) kesulitan menentukan besarnya frekuensi dan periode getaran, dan 4) kesulitan
menghitung frekuensi dan cepat rambat gelombang.
Kesulitan siswa dapat diketahui berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru selama proses
pembelajaran. Penilaian juga digunakan dalam memilih, mengendalikan atau memotivasi siswa untuk
memenuhi harapan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Amua-Sekyi, 2016). Penilaian formatif
merupakan penilaian yang tepat untuk proses penilaian saat ini, hal ini karena terdapat feedback yang dapat
menjadikan peserta didik mengetahui kekurangan dan dapat mengeksplor pengetahuannya. Feedback yang
diberikan dapat berupa keterangan mengenai kesalahan konsep pada materi, nilai atau skor dari hasil test atau
ujian, keterangan benar atau salah dari suatu pernyataan, serta bantuan untuk menyelesaikan kesulitan yang
dialami, dan saran atau komentar dari jawaban yang diberikan (Cruz dkk, 2011). Dengan demikian, feedback
dapat diberikan melalui berbagai cara dengan tujuan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan penilaian formatif disekolah saat ini sering dianggap kurang efektif digunakan dalam
pembelajaran karena membutuhkan waktu dan perhatian tiap individu yang relatif lama serta feedback tidak
dapat diterima secara langsung oleh peserta didik. Penilaian formatif berbantuan komputer merupakan solusi
yang dapat digunakan untuk memberikan balikan atau feedback secara langsung (Kamar, dkk., 2016). Hal ini
dapat meringankan dan mempermudah tugas guru dalam memberikan feedback dan mengontrol balikan yang
diberikan oleh siswa secara cepat. Menurut Candel et al. (2020) mengenai manfaat penggunaan formatif
feedback dengan komputer yaitu dapat mengoreksi tanggapan yang salah dengan cepat serta meningkatkan
akurasi pemantauan siswa dalam proses menjawab pertanyaan. Selain memudahkan guru, penggunaan
formatif feedback berbantuan komputer juga dapat memberikan kemudahan pada siswa untuk memperbaiki
dan memudahkan mempelajari materi karena feedback diterima secara langsung oleh siswa.
Bentuk penilaian formatif salah satunya yaitu tes dengan soal pilihan ganda isomorfik. Soal isomorfik
merupakan sekumpulan soal yang memiliki indikator dan konsep yang sama, tetapi disajikan dalam model
soal yang berbeda. Soal isomorfik yang disajikan dengan model yang berbeda tersebut, memiliki prinsip
pemecahan masalah yang sama (Lin and Singh, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa soal isomorfik merupakan soal yang memiliki kesamaan konsep tetapi disajikan dengan konteks yang
berbeda. Soal isomorfik cocok digunakan pada materi yang memiliki banyak fenomena, sehingga perlu
dijelaskan menggunakan beberapa prinsip dasar.
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamar, dkk. (2016) mengenai Asesmen Formatif dan
Remediasi Berbasis Komputer menghasilkan hasil yang layak digunakan dalam pembelajaran karena dapat
mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik. Selain itu, berdasarkan penelitian Nahadi, dkk. (2015)
mengenai Pengaruh Penilaian Formatif Feedback Pada Aktivitas Belajar Siswa menghasilkan hasil yang layak
karena dengan adanya penilaian formatif dapat membantu peserta didik mengetahui suatu materi,
meningkatkan pemahaman dan memperbaiki kesalahan sebelumnya.
Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengembangan program
formatif feedback berbantuan komputer dengan soal pilihan ganda isomorfik pada materi gelombang. Materi
yang akan dibahas meliputi materi getaran dan gelombang sesuai Kompetensi Dasar (KD) 3.11 kelas VIII
SMP/MTs. Soal pilihan ganda dikembangkan menjadi beberapa level dengan dilengkapi contoh soal beserta
pembahasannya, materi getaran dan gelombang beserta video animasinya serta musik untuk menambah minat
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siswa dalam menggunakan media. Penggunaan formatif feedback juga dapat dilengkapi dengan buku panduan
baik bagi guru maupun bagi siswa untuk memudahkan penggunaan media.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penggunaan formatif feedback dalam pembelajaran lebih efektif apabila berbantuan komputer, karena
dapat memberikan feedback secara langsung. Bentuk penilaian formatif yang digunakan dapat berupa soal
pilihan ganda isomorfik yang memiliki konsep sama tetapi disajikan dengan konteks yang berbeda.
Penggunaan soal isomorfik dapat meninggkatkan pemahaman konsep siswa. Dengan demikian, formatif
feedback berbantuan komputer dengan soal pilihan ganda isomorfik materi gelombang dapat digunakan untuk
membantu mengatasi kesulitan belajar siswa sehingga penguasaan konsep siswa dapat meningkat.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya penelitian dan pengembangan sejenis untuk materi lain
yang dianggap sulit oleh siswa agar pembelajaran IPA tidak lagi terkesan sulit. Selain itu, agar siswa mampu
menggunakan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangannya.
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Abstrak
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu (1) Bagi Guru-guru TK-Paud Pelita Bunda memiliki
pengetahuan tambahan dalam media pembelajaran terutama dari limbah anorganik dan (2) Bagi Guru-guru dan muridmurid TK-Paud Pelita Bunda mampu membuat media pembelajaran dari limbah anorganik sebagai upaya untuk
pengoptimalan kemampuan proses belajar anak usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan suatu upaya
melalui pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan praktik
langsung. Kegiatan pelatihan dilaksanakan monitoring atau evaluasi oleh tim pelaksana untuk melihat dan mendampingi
para peserta pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran. Hasi penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini
berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ini mampu memberi motivasi kepada guru dalam membuat media
pembelajaran terutama berbahan dasar limbah serta mampu meningkatkan kemampuan guru untuk berinovasi dan
berkreasi dalam membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar mereka.
Guru-guru yang ada di TK Paud Pelita Bunda dapat menularkan pengetahuan mereka kepada anak didik mereka
sehingga murid-murid TK Paud Pelita Bunda belajar memanfaatan limbah organic dan anorganik yang ada disekitar
mereka. Dengan begitu, anak-anak dapat lebih peduli terhadap kondisi lingkungan saat ini. Adapun saran yang dapat
diajukan dari hasil kegiatan ini, bagi guru-guru TK dan Paud diharapkan memiliki motivasi dan senantiasa berinovasi
serta berkreasi dalam menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Limbah Organik dan Anorganik, Anak Usia Dini

PENDAHULUAN
Anak usia dini merupakan masa yang paling penting dalam membangun dan menggali potensi dalam diri
anak. Anak usia dini berada pada fase berpikir konkret dimana anak belum bisa berfikir diluar kemampuan
panca inderanya (abstrak) [1]. Pada fase ini anak usia dini sangat strategis untuk dikenalkan segala macam
yang ada di alam semesta. Tahap usia dini merupakan tahapan masa keemasan (golden ages) dimana
digunakan untuk meletakkan fondasi pendidikan yang baik sehingga informasi dan pengetahuan dapat mudah
diterima [2].
Dalam pendidikan anak usia dini, sumber belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dalam
pemanfaatannya, sumber belajar dapat sangat membantu pengembangan berbagai aspek perkembangan anak
baik dari aspek emosi, social, kognitif, Bahasa, motoric, afeksi, moral dan lainnya [3].
Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak usia dini yaitu media pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan komponen yang berperan serta dalam terlaksananya proses pembelajaran
dalam tingkatan pendidikan. Dalam penggunaan media pembelajaran semakin baik dan menariknya media
tersebut akan semakin mudah mencapai tujuan pembelajaran. Kurangnya kreativitas dan minimnya alat dan
bahan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran menjadikan media terbatas dalam
penggunaannya [4]. Selain itu, permasalahan yang timbul lainnya media yang digunakan untuk pembelajaran
anak usia dini sering kali tidak sesuai dengan tema pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.
Saat ini segala aktivitas manusia menghasilkan berbagai jenis limbah baik padat, cair maupun gas. Limbah
padat yang dihasilkan dapat berupa plastic, botol, kaleng bekas, daun2 yang berjatuhan, dan lain sebagainya.
Limbah padat tersebut dapat mencemari lingkungan jika tidak digunakan atau diolah kembali menjadi produk
lain. Dampak negative lainnya yaitu dapat merusak ekosistem tanah karena sampah anorganik tidak dapat
diuraikan oleh tanah, menimbulkan banjir dan pemanasan global [5]. Saat ini banyak masyarakat tergerak
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melakukan pengolahan dan pengadaan bank sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan serta
melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya.
TK-Paud Pelita Bunda merupakan salah satu sekolah taman kana-kanak swasta yang berada di daerah
bendan duwur, Semarang. TK-Paud Pelita Bunda memiliki 25 siswa dengan guru berjumlah 5 orang dengan
latar belakang pendidikan yang beragam baik S1 maupun D3 yang sebagian besar belum memiliki sertifikasi
guru.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan didapatkan bahwa sebagian besar guru
TK-Paud Pelita Bunda sering mengalami kesulitan untuk mengajarkan materi maupun tema yang ada didalam
kurikulum dikarenakan terbatasnya media pembelajaran yang tersedia. Selain itu, media-media pembelajaran
yang ada di TK-Paud Pelita Bunda sudah tidak layak digunakan, dikarenakan sudah rusak. Dengan berbagai
alasan yang ada guru-guru yang ada di Pelita Bunda merasa harus ada sebuah terobosan baru untuk
memperbarui fasilitas-fasilitas pembelajaran dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan
sekitar untuk dibuat menjadi media pembelajaran bagi peserta didik yang ada di Pelita Bunda.
Selain itu, guru-guru yang ada di Pelita Bunda belum menampakkan produktivitas maupun kreativitas
mereka dalam mengembangkan media pembelajaran bagi peserta didik. Ini dikarenakan guru-guru yang ada
di Pelita Bunda masih minim dalam pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kreasi media pembelajaran,
khususnya yang dibuat dari bahan-bahan bekas yang ada dilingkungan sekitar untuk dijadikan media
pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, beberapa guru yang berada di Pelita Bunda mengharapkan
bantuan untuk mengikuti pelatihan dalam peningkatan kreativitas mereka. Akan tetapi, dari pihak yayasan
memberi pernyataan bahwasannya untuk mengikuti pelatihan tersebut dari segi biaya masih memberatkan dan
untuk kuota terbatas.
Dari permasalahan tersebut diperlukan inisiatif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran di TK-Paud Pelita Bunda. Salah satu upaya tersebut yaitu adanya pelatihan pembuatan media
pembelajaran terutama dari bahan-bahan bekas yang ada dilingkungan sekitar. Hal ini mengingat bahwa
kemampuan guru-guru yang ada di Pelita Bunda yang masih kurang dan kreativitas guru yang rendah.
Diharapkan melalui kegiatan ini akan dihasilkan beragam media yang kreatif dan menarik yang dapat
digunakan untuk proses pembelajaran di TK-Paud Pelita Bunda.
Dalam pelaksanaannya akan melalui beberapa tahapan dimana diawali dengan pemberian sosialisasi akan
pentingnya media pembelajaran, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai cara pembuatan
media yang didasari kreatifitas, dan selanjutnya pelatihan pembuatan media yang kreatif dengan berbahan
dasar barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Dalam proses kegiatan, mahasiswa yang terlibat
bertugas mendampingi proses kegiatan media dan ikut terlibat langsung dalam proses pembuatan media yang
kreatif dan dilandaskan pada teori-teori pembuatan media yang berkualitas dan kreatif. Dalam kegiatan ini
diharapkan akan dihasilkannya berbagai media pembelajaran yang kreatif dan menarik yang dapat digunakan
dalam proses pembelajaran di Pelita Bunda.
METODE PELAKSANAAN
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada 4 (empat) metode yang digunakan yaitu : 1) Penjelasan dan
penyuluhan pentingnya penggunaan media pembelajaran untuk anak usia dini dan pemanfaatan limbah organic
dan anorganik dalam pembuatan media pembelajaran 2) Pemberian latihan pembuatan media pembelajaran
dengan menggunakan limbah organic dan anorganik 3) Monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan yang
dilaksanakan 4) Dokumentasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
1. Penyuluhan pembuatan media pembelajaran dari limbah anorganik. Penyuluhan diberikan kepada 10 orang
yang terdiri guru-guru dan pengurus yayasan Pelita Bunda. Penyuluhan ini akan menggunakan metode
ceramah dan diskusi mengenai pemahaman mengenai media pembelajaran terutama dari limbah anorganik
dan prosedur pembuatan media pembelajaran dari limbah anorganik. Penyuluhan bertempat di TK-Paud
Pelita Bunda.
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2. Aplikasi pembuatan media pembelajaran pada guru-guru dan pengurus yayasan Pelita Bunda sebagai
percontohan. Melalui penyuluhan belum cukup dan harus diikuti aplikasi secara nyata ke lapangan agar
sasaran mitra memiliki ketrampilan pembuatan media pembelajaran dari limbah anorganik secara langsung
melalui praktik secara langsung. Langkah-langkah aplikasi sebagai berikut :
a. Menyediakan botol-botol plastic beserta tutupnya yang sudah tidak terpakai kemudian dibersihkan
dari segala kotoran
b. Persiapkan alat-alat lainnya seperti gunting, lem, pensil 2b, pensil warna, cat air, penggaris cetakan,
kuas, crayon,stik es krim,kardus bekas,dll
c. Siapkan kardus,buat pola persegi panjang dengan ukuran 90x60 cm
d. Setelah itu kardus yang sudah dipola dipotong dan dilapisi kertas asturo berwarna dengan lem
e. Selanjutnya botol plastic yang telah dibersihkan dibagi menjadi dua dan yang bagian pangkalnya
diberi warna dengan menggunakan cat air.
f. Setelah itu siapkan kardus bekas lainnya untuk dibuat pola koin dan digunting sesuai pola
g. Setelah itu pola koin tersebut ditulis angka-angka dan di beri warna dengan crayon
h. Setelah cat air kering ditempel diatas kardus yg sudah dilapisi asturo dan disusun secara vertical dan
horizontal
i. Botol plastic yg telah ditempel diatas kardus, kemudia bagian depannya ditempel dengan koin-koin
yang sudah diwarna

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fase Anak Usia Dini (AUD) adalah fase yang sangat strategis untuk mengenalkan segala macam yang
ada di alam semesta ini, manusia pada tahapan Anak Usia dini merupakan masa keemasan (golden ages) untuk
meletakkan fondasi pendidikan yang baik [6]. Karakteristik dan sifat-sifat anak usia dini menurut [7] yaitu :
unik, egosentris, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias pada banyak hal, eksploratif dan
berjiwa petualang, spontan, senang dan kaya dengan fantasi.
Jumlah produksi sampah setiap tahun semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah [8]. Permasalahan sampah
tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga, tetapi juga di sekolah. Sebagai sebuah komunitas dengan anggota
yang besar, sekolah juga menjadi salah satu tempat penghasil sampah, baik itu sampah organik maupun
anorganik. Tidak hanya itu, kurangnya sosialisasi tentang sampah juga berimbas pada minimnya pemahaman
warga sekolah tentang perbedaan anatara sampah organik dan anorganik [9]. Warga sekolah yang sudah
mengerti tentang perbedaan sampah organik dan anorganik namun ketika membuang sampah tersebut mereka
seakan tidak peduli dengan program pemilahan sampah, sehingga mereka juga membuangnya dalam satu
tempat yang sama [10].
Dalam kegiatan ini beberapa tahap dilakukan mulai dari tahap persiapan bahan hingga tahap pelaksanaan.
Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:
1. Tahap Koordinasi Tim
Dalam tahapan ini tim melakukan koordinasi terkait materi yang akan diberikan sebelum pelatihan dimulai,
pembagian tugas masing-masing tim, jadwal pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dan teknis pelaksanaan
pelatihan di lokasi kegiatan.
2. Tahap Persiapan Alat dan Bahan
Pada tahap ini masing-masing orang dalam tim mengumpulkan limbah yang ada disekitar mereka. Selain
itu, tim juga membeli alat dan bahan yang dibutuhkan saat pembuatan contoh media dan pelaksanaan
pelatihan pembuatan media pembelajaran agar pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan berjalan lancar dan
hasilnya akan lebih menarik untuk digunakan.
3. Tahap Pembuatan Contoh Media Pembelajaran dari Limbah
Pada tahap ini tim pelaksana kegiatan membuat contoh beberapa media pembelajaran dari limbah organic
maupun anorganik. Contoh media pembelajaran ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi peserta
pelatihan dalam membuat media pembelajaran bagi anak usia dini sesuai dengan kebutuhan yang ada di
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TK Paud tersebut. Pembuatan contoh media ini tentu saja mempertimbangkan aspek-aspek untuk
mengembangkan kemampuan baik emosi, social, kognitif, Bahasa, motoric, afeksi, moral bagi anak usia
dini.

Gambar 1. Pembuatan Contoh Media Pembelajaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan
4. Tahap Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran
Pelaksanaan pelatihan pembuatan media pembelajaran dilakukan pada tanggal 21-22 Juli 2020. Pada hari
pertama dilakukan pemaparan terkait materi-materi seperti limbah dan media pembelajaran. Sebelum
masuk ke acara pemaparan materi terlebih dahulu dilakukan sambutan oleh ketua tim dan kepala Sekolah
TK Paud Pelita Bunda.

Gambar 2. Acara Pembukaan Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Tim Pelaksana Kegiatan
Setelah itu dilanjutkan hari kedua dengan praktik langsung dalam pembuatan media pembelajaran.
Sebelum melakukan pelatihan, para peserta diharuskan membuat rancangan terlebih dahulu untuk media yang
akan dibuat. Rancangan tersebut bertujuan agar para peserta focus terhadap media yang akan dibuat dan tujuan
dari pembuatan media tersebut terhadap peningkatan perkembangan kemampuan anak didik mereka.
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Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dihasilkan oleh para peserta dipresentasikan dihadapan tim pelaksana kegiatan
untuk diberikan masukan sehingga media yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal bagi perkembangan
anak didik di TK Paud Pelita Bunda.

Gambar 5. Hasil Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran
Di akhir kegiatan ini dilakukan evaluasi dan diberikan angket untuk mengetahui tentang tanggapan dari
setiap peserta terhadap pelaksana kegiatan penyuluhan dan pelatihan pembuatan media pembelajaran dari
limbah organic dan anorganik yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dari Jurusan IPA Terpadu
Universitas Negeri Semarang.
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan media pembelajaran limbah organic dan anorganik
dilakukan oleh tim dari jurusan IPA Terapadu Universitas Negeri Semarang pada bulan juli 2020. Sosialisasi
media pembelajaran dari limbah organic dan anorganik ini merupakan salah satu cara untuk membantu
memulihkan kondisi lingkungan saat ini mengingat Indonesia menghasilkan sampah sekitar 187.2 juta ton per
tahun dan menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia , sehingga
diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan langkah awal untuk mencegah perilaku acuh terhadap kondisi
lingkungan saat ini terutama dalam penanganan limbah. Di sisi lain, TK Paud Pelita Bunda mengalami
kesulitan untuk mengajarkan materi maupun tema yang ada didalam kurikulum dikarenakan terbatasnya media
pembelajaran yang tersedia. Selain itu, media-media pembelajaran yang ada di TK-Paud Pelita Bunda sudah
tidak layak digunakan, dikarenakan sudah rusak. Mengingat hal tersebut tim pelaksana kegiatan memberikan
sosialisasi, penyuluhan serta pelatihan untuk guru-guru dan pengurus yayasan Pelita Bunda dalam materi
media pembelajaran anak usia dini khususnya media yang terbuat dari bahan limbah organic dan anorganik.
Dengan kegiatan ini pula diharapkan para peserta mulai memahami pentingnya memanfaatkan limbah
organic dan anorganik sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan potensi yang dimiliki anak didik TK
Paud Pelita Bunda. Beberapa faktor pendukung kegiatan tersebut antara lain:
1. Para peserta penyuluhan dan pelatihan memiliki kemauan yang besar untuk mendapatkan informasi dan
pengetahuan mengenai media pembelajaran yang baik untuk anak usia dini, limbah organic maupun limbah
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anorganik guna mengasah produktivitas dan kreativitas baik guru maupun siswa dalam proses
pembelajaran.
2. Pelaksanaan kegiatan sangat didukung oleh kepala sekolah dan guru-guru baik secara langsung maupun
tidak langsung berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Pihak sekolah menyediakan
fasilitas tempat kegiatan yang cukup representative untuk melaksanakan sosialisasi terebut serta dukungan
untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan seksama.
PENUTUP
Kegiatan ini dilaksanakan dengan sukses dan manfaat yang diperoleh peserta pelatihan dapat
diaplikasikan dalam proses pembelajaran anak didik di TK Paud Pelita Bunda.
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Abstrak
Evaluasi merupakan bagian dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Evaluasi
pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah adalah authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses, dan
hasil belajar secara utuh. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan
dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh siswa melalui berbagai teknik yang mampu menunjukkan bahwa
tujuan pembelajaran telah tercapai. Pada pelaksanaannya, penilaian autentik dapat menggunakan penilaian portofolio.
Portofolio adalah model penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan
perkembangan kemampuan siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengkaji berbagai macam literatur tentang asesmen autentik portofolio guna menambah
pengetahuan guru dalam melakukan evaluasi dan penilaian secara menyeluruh pada semua aspek saat pembelajaran
IPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Berdasarkan hasil mengkaji berbagai literatur
diketahui bahwa selama ini evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya untuk pembelaran IPA adalah deskripsi
kuantitatif yaitu tes (tertulis) saja yang hanya mengukur aspek kognitif siswa namun kurang dapat memberikan gambaran
yang cukup tentang proses belajar yang dilakukan oleh siswa serta keterampilan yang dikuasai siswa. Solusi yang dapat
digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah melakukan pembaharuan teknik evaluasi dengan
menggunakan penilaian portofolio.
Kata kunci: Asesmen autentik, Portofolio, Pembelajaran IPA

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui
pengumpulan data melalui percobaan, observasi, dan dedukasi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang
sebuah gejala yang dapat dipercaya (Trianto, 2010). Pada hakikatnya IPS dapat dilihat dari tiga aspek: produk,
proses, dan sikap (Sole & Anggraeni, 2017). Artinya tujuan pembelajaran IPA harusnya berasal dari dimensi
produk (outcome), dimensi proses, dan dimensi sikap. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan, sehingga
proses pembelajaran IPA sebaiknya mengandung ketiga dimensi tersebut. Pembelajaran sains meliputi tiga
aspek, tidak terbatas pada satu aspek saja, misalnya hanya ditujukan untuk pencapaian hasil belajar siswa pada
bidang pengetahuan. Semua spek yang meliputi aspek keterampilan, aspek pengetahuan, juga aspek sikap
sangat penting untuk dipahami oleh siswa. Ketiga aspek tersebut merupakan penilaian yang harus diselesaikan
siswa. Oleh karena itu, guru juga perlu menyusun rencana penilaian terkait ketiga aspek tersebut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa setiap departemen pendidikan wajib melakukan
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Dalam proses pembelajaran akan
dilakukan evaluasi proses yang menjadikan sikap, perilaku, dan akhlak sebagai bagian tak terpisahkan ketika
melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian autentik (authentic assessment) memiliki relevansi kuat terhadap
pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Peraturan Menteri Nomor
22 tahun 2016 menghendaki bahwa penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian
autentik (authentic assessment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Penilaian autentik (authentic assessment) adalah pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa untuk
ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penilaian
autentik harus diterapkan secara optimal tidak pada satu ranah saja melainkan pada semua ranah, yaitu sikap,
keterampilan, dan pengetahuan. Salah satu penilaian autentik yang dapat diterapkan di sekolah adalah
penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutkan berdasarkan kumpulan

informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa selama periode waktu tertentu
(Kusaeri,2014).
Berdasarkan hasil dari mengkaji literatur diketahui bahwa selama ini evaluasi yang dilakukan oleh
guru adalah deskripsi kuantitatif yaitu tes (tertulis) saja yang hanya mengukur aspek kognitif siswa namun
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kurang dapat memberikan gambaran yang cukup tentang proses belajar yang dilakukan oleh siswa serta
keterampilan yang dikuasai siswa. Ambarsari (2016) menyatakan bahwa penilaian yang selama ini diterapkan
disekolah, khususnya untuk sains masih mengarah kepada penilaian kognitif saja. Hal tersebut tidak sesuai
dengan esensi yang ada pada pada penilaian autentik. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian yang

dilakukan masih belum optimal.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode studi literatur.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji berbagai jenis literatur yang berkaitan
dengan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada terkait evaluasi dalam
pembelajaran IPA serta menemukan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Urgensi penelitian ini adalah penggunaan teknik penilaian autentik portofolio sebagai teknik evaluasi yang
tepat digunakan untuk menilai semua aspek yang dikuasai siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil dari mengkaji literatur diketahui bahwa selama ini evaluasi yang dilakukan oleh
guru adalah deskripsi kuantitatif yaitu tes (tertulis) saja yang hanya mengukur aspek kognitif siswa namun
kurang dapat memberikan gambaran yang cukup tentang proses belajar yang dilakukan oleh siswa serta
keterampilan yang dikuasai siswa. Salah satu kekurangan menggunakan tes tertulis adalah bahwa tes hanya
dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki siswa pada saat mengerjakan tes saja dan kurang
memberikan gambaran tentang proses dan keterampilan belajar siswa (Herman, 2007). Penilaian yang
dilakukan oleh guru hanya terbatas pada kemampuan siswa dalam ranah pengetahuan dan tidak dilakukan pada
ranah yang lain. Ambarsari (2016) menyatakan bahwa penilaian yang selama ini diterapkan disekolah,
khususnya untuk sains masih mengarah kepada penilaian kognitif saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan esensi
yang ada pada pada penilaian autentik. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian yang dilakukan masih

belum optimal. Penilaian dengan tes kurang sesuai dengan pendapat Muelle (2005) yang menjelaskan
bahwa metode asesmen harus mampu mengukur semua aspek yang siswa ketahui dan siswa lakukan.
Artinya, diperlukan jenis asesmen lain agar semua aspek yang siswa ketahui dan lakukan dapat
terukur. Sudjana (2011) juga menyatakan bahwa pada hakikatnya asesmen harus mampu menilai
proses dan hasil belajar siswa.
Jenis penilaian yang dapat mengukur semua aspek baik pengetahuan, keterampilan, maupun
sikap siswa adalah penilaian autentik. Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian,
penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, mulai dari proses
hingga keluaran (output) pembelajaran. Penilaian autentik mencangkup ranah sikap, keterampilan, dan
pengetahuan (sunarti & Rahmawati, 2014:27). Asesmen autentik merupakan bentuk penilaian yang meminta
siswa menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan
pengetahuan dan keterampilan (Mueller, 2013). Pada pelaksanaannya, penilaian autentik dapat

menggunakan berbagai jenis penilaian, yakni: (1) tes standar prestasi, (2) tes buatan guru, (3) catatan
kegiatan, (4) catatan anekdot, (5) skala sikap, (6) catatan tindakan, (7) konsep pekerjaan, (8) tugas
individu, (9) tugas kelompok atau kelas, (10) diskusi, (11) wawancara, (12) catatan pengamatan, (13)
peta perilaku, (14) portofolio, (15) kuesioner, dan (16) pengukuran sosiometri.
Salah satu jenis penilaian autentik yang dapat dilakukan adalah penilaian portofolio. Menurut
Stiggin (1994) asesmen portofolio adalah model asesmen yang menggunakan kumpulan hasil karya siswa
yang menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran. Portfolio is
a means of structuring, demonstrating and reflecting. (Forde, 2009) Portofolio berupa suatu koleksi hasil kerja
seseorang yang berupa kumpulan dokumen secara lepas. Menurut Samatowa (2011) Assesment portofolio
adalah assesment yang berupa kumpulan koleksi hasil kerja siswa yang disimpan dalam suatu file atau boks.
Kumpulan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Secara singkat
kegunaan portofolio menurut (Mhlauli & Kgosidialwa, 2016) menyebutkan bahwa portofolio sebagai alat
penilaian dan dianggap sebagai latihan berharga yang mendorong siswa untuk mengambangkan keterampilan
berpikir kritis, kreatif, kolaboratif serta mampu mengembangkan kemampuan akademik dan sosial.
Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut (Suwandi,
2009).
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(1) Guru menjelaskan kepada siswa bahwa penilaian portofolio tidak hanya kumpulan hasil kerja siswa yang
digunakan untuk penilaia, tetapi dapat mengetahui kemampuan , keterampilan, dan minatnya. Guru
menjelaskan tentang penilaian portofolio dengan handout materi penilaian portofolio.
(2) Guru dan siswa menentukan hasil karya yang akan dijadikan portofolio. Hasil karya yang dijadikan
portofolio dapat berupa LKS, revisi LKS, PR, revisi PR, dan hasil tes akhir siklus.
(3) Siswa mengumpulkan hasil karyanya menjadi satu selama satu siklus dan menyimpannya dalam satu map
atau folder.
(4) Siswa menuliskan informasi hari dan tanggal pada setiap karya yang dikumpulkan untuk mengetahui
perbedaan dan perkembangan hasil karya siswa dari waktu ke waktu.
(5) Guru menyampaikan rubrik penilaian hasil karya yang akan dibuat oleh siswa, sehingga siswa dapat
berusaha membuat hasil karya semaksimal mungkin untuk memenuhi standar yang telah ditentukan.

(6) Guru meminta siswa untuk menilai hasil karyanya. Penilaian dilakukan secara kolaboratif. Guru
mengarahkan proses penilaian dengan rubrik penilaian dan menentukan skor untuk jawaban
siswa.
(7) Siswa memperbaiki hasil karya yang kurang baik dengan jangka waktu yang teah disepakati oleh
guru dan siswa.
(8) Bila perlu, guru mengundang orang tua siswa dan memberikan penjelasan tentang maksud serta
tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya.
PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan penilaian portofolio untuk
menambah pengetahuan guru dalam melakukan evaluasi dan penilaian secara menyeluruh pada semua aspek
saat pembelajaran IPA. Penelitian masih perlu dilanjutkan dengan mengambangkan penilaian portofolio untuk
selanjutnya dilalukan uji validasi oleh dosen ahli.
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Abstrak
Penelitian bertujuan menganalisis dan menguji kebenaran hipotesis pengaruh teknik penilaian dan metode belajar
terhadap pemahaman metakognisi biologi. Hipotesis penelitian yang diuji: 1)Terdapat pengaruh metode pembelajaran
terhadap kemampuan metakognisi biologi. 2)Terdapat pengaruh teknik penilaian terhadap kemampuan metakognisi
biologi. 3)Terdapat pengaruh interaksi teknik penilaian dan metode pembelajaran terhadap kemampuan metakognisi
biologi. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Populasi siswa kelas X SMA Negeri Kota Bekasi dengan sampel
sebanyak 80 siswa, dengan teknik sampling simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan tes soal essay
sebanyak 10 butir yang telah diuji homogenitas dengan besar χ2hitung<χtabel (4,46 < 7,81). Analisis data menggunakan
analysis of varians (ANOVA) dua arah. Hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Terdapat
pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan metakognisi biologi hal tersebut dibuktikan dengan Sig. 0,000 <
0,05 dan Fh 27,715. 2) Terdapat pengaruh teknik penilaian terhadap kemampuan metakognisi biologi hal tersebut
dibuktikan dengan Sig. 0,000 < 0,05 dan Fh 17,478. 3) Terdapat pengaruh interaksi teknik penilaian dan metode
pembelajaran terhadap kemampuan metakognisi biologi hal tersebut dibuktikan dengan Sig. 0,048 < 0,05 dan Fh 4,052.
Hasil penelitian berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian sehingga mampu untuk
mengoptimalisasi pemahaman metakognisi biologi di tingkat SMA.
Kata kunci: metakognisi; protista; teknik penilaian; metode belajar

PENDAHULUAN
Proses pembelajaran di Indonesia masih menekankan pada transfer pengetahuan tetapi kurang
mengembangkan kemampuan bernalar siswa. W.W.Sawyer (dalam Taufiq Rohman, S.Pd.I, 2019).
Pengetahuan yang diberikan secara langsung kepada siswa hanya dapat meningkatkan kemampuan mengingat
saja tetapi kurang meningkatkan kemampuan bernalar. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mengembangkan
pemikir-pemikir yang matang yang dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan
nyata. Banyak upaya telah dilakukan mulai dari penerapan kurikulum hingga penerapan stategi dan metode
pembelajaran serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan. Namun upaya tersebut belum
menunjukkan hasil yang signifikan. Banyak upaya telah dilakukan mulai dari penerapan kurikulum hingga
penerapan stategi dan metode pembelajaran serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan.
Namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut data dari Education Index yang
dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan
skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia
(0,719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0,704). Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya
sama-sama memiliki skor 0,661 (Gerintya, 2019). Serta menurut World’s Best Countries For Education
System, 2020 Indonesia berada di urutan 70 dengan quality index 46,6 dan opportunity index 42,97 dari 93
negara (Ireland, 2020).
Hasil Programme for International Student Assessment ( PISA) untuk Indonesia tahun 2018 yang
diumumkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di tahun 2018 Indonesia
tercatat memperoleh angka 379 di matematika, 396 di sains serta 371 untuk kemampuan membaca (Harususilo,
2019a). Hasil PISA 2018 menjadi alarm dini untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia.
Berdasarkan data hasil PISA untuk Indonesia menjelaskan belum meratanya kemampuan baca, matematika,
dan sains.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud di Jakarta menjelaskan, hanya 30 persen
siswa Indonesia yang memenuhi kompetensi kemampuan baca minimal dan komprtensi matematika yang
masih 71 persen berada di bawah kompetensi minimal. Untuk sains, sebanyak 40 persen siswa Indonesia masih
berada di bawah kemampuan minimal yang diharapkan, serta soal pemerataan mutu pendidikan diperoleh
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gambaran masih ditemukan tingginya disparitas (jarak) mutu dan hasil pendidikan tiap daerah. Totok
Supriyatno (dalam Harususilo, 2019b).
Pemberian metode pembelajaran yang tepat dapat melatih peserta didik untuk memilih fakta yang
relevan dengan persoalan yang dihadapi, sehingga peserta didik mampu untuk mengkspresikan jawaban serta
dapat mengungkapkan suatu hasil metakognisi yang terintegrasi secara utuh, begitupun dengan teknik
penilaian essay dan multiple choice yang memberikan dampak pada perkembangan metakosnisi siswa untuk
menuangkan dan mengkonstruk pola fikiran mereka ke dalam lembar tes dengan baik, sesuai dengan kaidah
ilmu yang berlaku dan sistematis.
Era pendidikan saat ini yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 banyak berbagai macam jenis tes
dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memacu proses kognisi siswa. Sebagai seorang guru
hendaknya mampu memilih metode pembelajaran dan jenis tes yang tepat dan efektif dengan kondisi siswa
dan sekolah dimana guru tersebut mengajar. Pemilihan teknik penilain dan metode belajar yang salah akan
menyebabkan nilai hasil belajar siswa akan mengalami penurunan dan tidak dapat untuk mencapai nilai KKM
(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang grade nilainya disusun oleh masing-masing sekolah. Jika nilai tes kurang
dari nilai KKM, maka siswa tersebut dianggap tidak mampu menguasai materi yang diajarkan sehingga
berakibat pada penurunan hasil belajarnya, lebih bahaya lagi apabila siswa banyak yang tidak menguasai mata
pelajaran biologi maka dipastikan siswa tersebut tidak akan mampu memilih jurusan dengan pengembangan
dasar biologi seperti teknik pertanian, teknologi pangan dan lain sebagainya sehingga akses pemilihan jurusan
akan terlalu sempit dikarenakan siswa tersebut tidak mengetahui dasar biologi.
Penelitian relevan tentang kegunaan tes essay sebelumnya telah memberikan data dan hasil yang
mendukung penelitian ini dikembangkan kembali seperti penelitian yang berjudul Perbandingan Keefektifan
Bentuk Tes Uraian dan Testlet Dengan Penerapan Granded Response Model (GRM). Hasil penelitian tersebut
memberikan hasil bahwa secara empirik dan simulasi, tes yang disajikan dalam bentuk uraian cenderung
memiliki nilai fungsi informasi item yang lebih tinggi dibanding dengan tes yang disajikan dalam bentuk
testlet.
Tabel 1. Fungsi Informasi Tes Pada Tes Secara Empirik dan Simulasi
Bentuk
Empirik 10 item Ukuran 20 item Ukuran
10 item Ukuran
20 item Ukuran
Tes
sampel=2000
sampel=2000
sampel=400
sampel=400
uraian
31,205
18,321
27,681
17,423
23,761
testlet
6,296
3,303
6,810
3,391
5,755
Sumber: (Susongko, 2013)
Penelitian yang relevan sebelumnya tentang pembelajaran discovery learning yang berjudul Pengaruh
Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi SifatSifat Cahaya. Penelitian tersebut memberikan data uji hipotesis dengan menggunakan uji Wilcoxon diperoleh
sig. 1-tailed sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang artinya menunjukkan H0 ditolak, artinya pembelajaran menggunakan
model discovery learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa (Tumurun et al., 2016).
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan,
pengumpulan, dan sampai memperoleh hasil datanya diperoleh dalam bentuk skor atau angka. Dalam
penelitian eksperimen perlu adanya kontrol langsung pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011). Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian quasi eksperimen. Adapun desain eksperimennya
dapat djelaskan pada tabel 2.
Tabel 2. Desain Penelitian Eksperiment Treatment by Treatment
Teknik penilaian (A)
Metode belajar (B)
Essay (A1)
Multiple choice (A2)
Discovery (B1)
YB1A1
YB1A2
Konvensional (B2)
YB2A1
YB2A2
Sumber: (Supardi, 2013)
Perlakuan terhadap subjek dalam penelitian ini berupa pemberian teknik penilaian dan metode
pembelajaran. Teknik penilaian yang dimaksud adalah essay dan multiple choice dan metode pembelajaran
yang dimaksud adalah discovery dan konvensional (ceramah). Penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu pada
bulan Maret sampai Juni 2019. Populasi penelitian adalah seluruh siswa di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 8
Bekasi dengan jumlah total 180 siswa di SMA Negeri 3 dan 210 siswa di SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Untuk
pengambilan sampel penelitian ini, siswa-siswi yang tergabung dalam populasi terjangkau diambil empat kelas
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untuk diberikan perlakuan dengan jumlah 30 siswa. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik simple random
sampling dengan tahapan pengambilan secara acak empat kelas dan masing-masing kelas dipilih lagi secara
acak sebagai subjek penelitian 20 siswa.
Tabel 3. Jadwal Perlakuan Treatment by Treatment di Setiap Kelas
Kelas
Tempat
Sesi 1
Sesi 2
X-1
Discovery - Essay
Minggu 1
X-2
Discovery - Multiple Choice
X-3
Konvensional – Essay
Minggu 2
X-4
Konvensional – Multiple Choice
X-1
Discovery - Essay
Minggu 3
X-2
Discovery - Multiple Choice
X-3
Konvensional – Essay
Minggu 4
X-4
Konvensional – Multiple Choice
Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tes soal bertipe essay dengan
jumlah soal 10 butir yang telah diuji validitas instrumennya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu
dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari tes akhir dengan soal bertipe
essay, sedangkan data sekunder diambil dari nilai di setiap treatment penilaian di kelas dan nilai pendukung
yang didapatkan dari guru bidang yang bersangkutan.
Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji taraf kesukaran, uji daya pembeda, uji validitas,
uji reliabilitas, uji normalitas data, uji homogenitas, uji hipotesis, daj uji lanjut dilakukan untuk menganalisis
hasil penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sebuah instrument mampu mengukur
apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam
penelitian ini dilakukan dalam empat jenis yaitu uji validitas konstruk, validitas isi, validitas muka dan uji
validitas empiris. Uji validitas empiris dilakukan pada tanggal 09 April 2019 oleh Lies Endahwati,S.Pd.,M.M.
dan Nurbaiti,S.Pd. Guru pengampu mata pelajaran biologi di SMAN 3 dan 8 Kota Bekasi. Uji validitas
konstruk dilakukan terhadap silabus, RPP, kisi-kisi instrument dan penilaian skala rubrik, soal evaluasi harian
bertipe essay dan multiple choice dan soal tes akhir bertipe essay.
Uji validitas isi bersifat teoritik dan ditimbang secara logik oleh pakar yang relevan melalui kesesuaian
butir tes dengan kisi-kisi. Uji validitas isi dilakukan oleh Ajeng Daniarsih,S.Si.,M.Si. dan dianalisis
menggunakan uji Q-Cochran dengan program SPSS 20. Uji validitas muka menunjukkan bahwa instrument
tersebut menggunakan bahasa yang baik, tidak menimbulkan ambiguitas, menggunakan bahasa yang umum,
serta mudah dimengerti. Uji validitas muka dilakukan oleh Reska Mega Pratiwi,S.S. dan dianalisis
menggunakan uji Q-Cochran dengan program SPSS 20. Kriteria pengujian Q-Cochran yang digunakan adalah
jika asymp.Sig> 0,05 maka H0 diterima dan jika sebaliknya, maka H0 ditolak (Azuharu, 2013).
Pengujian validitas empiris dilakukan pada tanggal 13 Mei 2019 di SMAN 3 dan 8 Kota Bekasi dengan
jumlah responden 30 siswa diluar sampel penelitian. Uji validitas empiris dilakukan dengan memberikan 10
butir soal tentang materi protista. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik korelasi
product moment dengan taraf signifikansi 5%. Perhitungan uji validitas dilakukan menggunakan MS. office
excel 2017 dengan interpretasi jika r hitung @ 1,701 maka soal dinyatakan valid sedangkan jika r hitung A
1,701 maka soal dinyatakan tidak valid (Sahid, 2014).
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Soal Tes Akhir
Butir Soal
r hitung
r tabel
Kesimpulan
Keputusan
1
11,04
1,701
Valid
Dipakai
2
4,909
1,701
Valid
Dipakai
3
11,04
1,701
Valid
Dipakai
4
5,743
1,701
Valid
Dipakai
5
11,04
1,701
Valid
Dipakai
6
6,039
1,701
Valid
Dipakai
7
11,04
1,701
Valid
Dipakai
8
5,743
1,701
Valid
Dipakai
9
4,201
1,701
Valid
Dipakai
10
3,426
1,701
Valid
Dipakai
SMAN 8

SMAN 3

Minggu ke..
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Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat
digunakan sebaga alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Arikunto (dalam Septiani,
2014). Kriteria dalam perhitungan dengan Cronbach Alpha dengan membandingkan nilai r dengan nilai 0,70.
Sudijono (dalam Basri, 2012). Jika r yang dihasilkan lebih besar dari 0,70 maka dapat dinyatakan instrument
tersebut reliabel, dan jika r yang diperoleh kurang dari 0,70 maka instrument penelitian dinyatakan tidak
reliabel.
Penjabaran perhitungan 1. Hasil uji reliabilitas Cronbach Alpha
Diketahui: varians item soal nomor 1
164
B
30
= 5,47
157,47
FG
30 % 1
= 5,43
Menjumlahkan semua varians item ∑Si2
∑Si2 = 5,43 + 4,03 + 5,43 + 3,41 + 5,43 + 4,64 + 5,43 + 3,41 + 5,46 + 4,81
= 47,49
Menghitung varians total
7700,00
G
30 % 1
7700,00
G
29
G
265,52
Memasukkan nilai Alpha
NO GRS,SGTUV,UP
r = M P Q M GRS,SG Q
r = W1.11YW0.8281Y
r = 0,91
Berdasarkan penjabaran 1 dapat diketahui r hitung lebih besar dari 0,70 (0,91 @ 0,70), sehingga
instrument dapat dikatakan reliabel.
Uji prasyarat dilakukan untuk memenuhi persyaratan penggunaan statistik parametris dalam pengujian
hipotesis. Uji prasyarat dilakukan melalui uji normalitas data, uji homogenitas data. Uji normalitas digunakan
untuk mengetahui data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan
uji Kolmogorov-Smirnov dibantu dengan program SPSS 20. dengan kriteria p value (sig)> 0.05 maka H0
diterima, yang berarti data pada sampel tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas data dilakukan
menggunakan uji Bartlett (Supardi, 2013).
Tolak H0
: jika B G ℎ' \ & ] B G ^
tidak homogen Kelompok data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen
Terima H0 : jika B G ℎ' \ & A B G ^
tidak homogen Kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen
Data penelitian dianggap memenuhi syarat apabila bersifat homogen dan berdistribusi normal
sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan. Tiga jenis hipotesis yang diuji yaitu:
1. Hipotesis main effect
2. Hipotesis simple effect
3. Hipotesis interaction effect
Jika dalam pengujian hipotesis pengaruh interaksi (interaction effect) teruji secara signifikan, maka
analisis simple effect perlu dilanjutkan ke uji lanjut. Untuk uji lanjut dalam penelitian ini menggunakan uji
Tukey (Supardi, 2013). Dalam eksperimen dengan desain faktor 2x2, maksimum ada empat hipotesis simple
effect yang perlu diuji yaitu:
1. HO ∶ μNN
μNG
HN ∶ μNN a μNG
2. HO ∶ μGN
μGG
HN ∶ μGN a μGG
3. HO ∶ μNN
μGN
HN ∶ μNN a μGN
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4. HO ∶ μNG
μGG
HN ∶ μNG a μGG
dengan penarikan kesimpulan menggunakan kriteria:
Tolak bO
'+ bN c' d ] de
Terima bO *
bN c' d A de
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data pemahaman metakognisi biologi untuk pengaruh metode belajar dan teknik penilaian diambil
dari kelas yang sudah melakukan tes akhir dengan instrument soal bertipe essay yang telah dilakukan uji
validitas instrumen sebelumnya. Berikut hasil pemahaman deskriptif dan pemahaman metakognisi kelas yang
telah diteliti.
Tabel 5. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Diajar Dengan Metode
Discovery
N
Min Max Mean
Median
Std. Deviation
B1
40
65
100
79,75
77,5
8,76
Valid N
40
(listwise)
Tabel 6. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Diajar Dengan Metode
Konvensional
N
Min Max Mean
Median
Std. Deviation
B2
40 55,00 70,00 71,25
70,00
7,31
40
Valid N
(listwise)
Tabel 7. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Dinilai Dengan Teknik
Penilaian Essay
N
Min Max Mean
Median
Std. Deviation
A1
40
60
100
78,87
80,00
9,93
Valid N
40
(listwise)
Tabel 8. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Dinilai Dengan Teknik
Penilaian Multiple Choice
N
Min
Max
Mean
Median
Std. Deviation
A2
40 55,00
95,00
72,12
70,00
7,240
Valid N 40
(listwise)
Tabel 9. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Diajar Dengan Metode
Pembelajaran Discovery Dan Dinilai Dengan Teknik Penilaian Essay
N
Min
Max
Mean
Median
Std. Deviation
B1-A1
20 75,00 100,00 84,75
85,00
7,69
Valid N 20
(listwise)
Tabel 10. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Diajar Dengan Metode
Pembelajaran Discovery Dan Dinilai Dengan Teknik Penilaian Multiple Choice
N
Min
Max
Mean
Median
Std. Deviation
B1-A2
20 65,00
95,00
75,75
75,00
6,78
Valid N 20
(listwise)
Tabel 11. Deskripsi Statistik Data Pemahaman Metakognisi Biologi Kelompok Yang Diajar Dengan Metode
Pembelajaran Konvensional Dan Dinilai Dengan Teknik Penilaian Essay
N
Min
Max
Mean
Median
Std. Deviation
B2-A1
20
60,00
85,00
73,00
75,00
7,50
Valid N
20
(listwise)
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Tabel 12. Deskripsi statistik data pemahaman metakognisi biologi kelompok yang diajar dengan metode
pembelajaran konvensional dan dinilai dengan teknik penilaian multiple choice
N
Min
Max
Mean
Median
Std. Deviation
B2-A2
20
55,00
75,00
69,50
70,00
6,86
Valid N
20
(listwise)
Uji prasyarat dilakukan melalui uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data penelitian untuk
memenuhi persyaratan penggunaan statistik parametris dalam pengujian hipotesis. Uji normalitas data
dilakukan pada data kelompok B1 dan B2, A1 dan A2, B1-A1, B1-A2, B2-A1, B2-A2 dengan metode
Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan bantuan SPSS 20. dengan penguji normalitas data masing-masing
sampel diuji melalui kriteria pengujian jika p value (sig)> 0.05 maka H0 diterima, yang berarti data pada sampel
tersebut berdistribusi normal.
Tabel 13. Uji Normalitas Kelompok B1 dan B2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal
Parametersa,b

Mean
Std. Deviation
Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

B_1
40
79,7500
8,76693
,206
,206
-,119
1,303
,067

B_2
40
71,2500
7,31612
,143
,143
-,132
,903
,388

Metode Kolmogorov-Smirnov untuk semua sampel lebih besar dari 0,05 B1 F'&. 0,067 ] 0,05),
(B2 F'&. 0,388 ] 0,05), sehingga H0 diterima, dengan kata lain bahwa data dari semua sampel pada
kelompok B1 dan B2 tersebut berdistribusi normal.
Tabel 14. Uji Normalitas Kelompok A1 dan A2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal
Mean
Parametersa,b Std. Deviation
Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

A_1
40
78,8750
9,57343
,128
,128
-,118
,811
,526

A_2
40
72,1250
7,24016
,171
,171
-,160
1,079
,194

Metode Kolmogorov-Smirnov untuk semua sampel lebih besar dari 0,05 g1 F'&. 0,526 ] 0,05),
(g2 F'&. 0,194 ] 0,05), sehingga H0 diterima, dengan kata lain bahwa data dari semua sampel pada
kelompok A1 dan A2 tersebut berdistribusi normal.
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Tabel 15. Uji Normalitas Kelompok B1-A1, B1-A2, B2-A1, B2-A2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal
Parametersa,b

B1_A1
20
84,7
7,69
,182
,182
-,109
,812
,525

B1_A2
20
74,75
6,781
,285
,285
-,165
1,276
,077

B2_A1
20
73,00
7,50
,155
,107
-,155
,694
,722

B2_A2
20
69,50
6,86
,179
,171
-,179
,801
,543

Mean
Std. Deviation
Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Metode Kolmogorov-Smirnov untuk semua sampel lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, dengan
kata lain bahwa data dari semua sampel berdistribusi normal.
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok sampel mempunyai kemampuan
yang identik (homogen) atau tidak. Uji homogenitas penelitian ini menggunakan teknik uji Bartlett dilakukan
menggunakan MS. office excel 2017 dengan kriteria:
Tolak H0: jika B G ℎ' \ & ] B G ^
tidak homogen Kelompok data memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen.
Terima H0: jika B G ℎ' \ & A B G ^
tidak homogen Kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen.
Penjabaran perhitungan 2. Hasil uji homogenitas Bartlett
Menghitung varians gabungan dari semua kelompok sampel
NOVOh,VS
G
= NSR
68,61
Menghitung harga satuan Bartlett (B)
B = log (68,61)
= 1,84
Menghitung nilai chi kuadrat (i 2hitung )
i 2hitung= ((2,3) x (286,48 – 284,54))
= 2,3 x 1,94
= 4,46
Menghitung nilai chi kuadrat ( i2tabel ), pada taraf nyata α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k – 1 yaitu : i
2
tabel = i (1-α)(k-1)
2
dk = 3, i tabel = 7,81
Menguji hipotesis homogenitas dengan cara membandingkan nilai i2hitung dengan i2tabel. Kriteria pengujiannya
adalah :
Tolak H0 jika i 2hitung> i (1 - α) (k – 1) atau i 2hitung> i tabel
Terima H0 jika χ2hitung<χ(1 - α) (k – 1) atau χ2hitung<χtabel
Ternyata χ2hitung< χtabel (4,46 < 7,81), maka H0 diterima, dan dismpulkan keempat kelompok data mempunyai
varian yang sama atau homogen.
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji analisis Anava Dua Arah. Analisa pengujian hipotesis
disimpulkan berdasarkan output program SPSS 20, yaitu dengan memperhatikan nilai pada kolom Sig tabel
Tests of Between-Subjects Effects untuk baris yang bersesuaian dengan masing-masing variabel dan interaksi
dua variabel tersebut. Kriteria kesimpulan adalah jika Sig< 0.05 berarti hasil pengujian signifikan.
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Tabel 16. Uji Hipotesis Interaksi
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable : Pemahaman_Metakognisi_ Biologi
Type III Sum of
Mean
Source
df
F
Sig.
Squares
Square
Corrected Model
2567,500a
3
855,833
16.415
.000
Intercept
456020,000
1
456020,000 8746,37
.000
Teknik_Penilaian
911,250
1
911,250
17,478
.000
Metode_Belajar
1445,000
1
1445,000
27,715
.000
Teknik_Penilaian* Metode_Belajar
211,250
1
211,250
4.052
.048
Error
3962.500 76
52,138
Total
462550.000 80
Corrected Total
6530,000 79
Corrected Model
Pada Tabel 16 terlihat bahwa nilai Sig untuk baris metode belajar dan teknik penilaian adalah 0,000
kurang dari 0,05 (Sig. = 0,000 < 0,05) maka H0 ditolak sehingga H1 diterima maka, terdapat perbedaan
pemahaman metakognisi biologi yang signifikan antara metode belajar dan teknik penilaian antara siswa yang
diajar dengan metode discovery dan konvensional dan dinilai dengan essay dan multiple choice.
Pengaruh interaksi teknik penilaian dan metode belajar terhadap pemahaman metakognisi biologi
siswa terlihat bahwa nilai Sig untuk baris Teknik Penilaian*Metode Belajar adalah 0,048 kurang dari 0,05 (Sig.
= 0,048 < 0,05) maka H0 ditolak sehingga H1 diterima maka, terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara
teknik penilaian dan metode pembelajaran terhadap pemahaman metakognisi biologi siswa.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdapat interaksi, maka dilakukan uji lanjut dengan
menggunakan uji tukey (Supardi, 2013).

d

jkl % klm j

n

op

q

jkl % klm j
n

G

Hasil pengujian yaitu: hasil pengujian Q hitung > Q tabel (6,19 > 3,96) maka, H0 ditolak dan
disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman metakognisi biologi yang signifikan antara penggunaan teknik
penilaian essay (A1) dan dengan teknik penilaian multiple choice (A2) pada siswa yang menggunakan metode
pembelajaran discovery (B1). Hasil pengujian Q hitung < Q tabel (2,17 < 3,96) maka, H0 diterima dan
disimpulkan tidak ada perbedaan pemahaman metakognisi biologi antara penggunaan teknik penilaian essay
(A1) dengan teknik penilaian multiple choice (A2) pada siswa yang menggunakan metode pembelajaran
konvensional (B2). Hasil pengujian Q hitung > Q tabel (7,28 > 3,96) maka, H0 ditolak dan disimpulkan terdapat
perbedaan pemahaman metakognisi biologi yang signifikan penggunaan metode pembelajaran discovery (B1)
dengan metode pembelajaran konvensional (B2) khusus kelompok yang di nilai dengan teknik penilaian essay
(A1). Hasil pengujian Q hitung < Q tabel (3,25 < 3,96) maka, H0 diterima dan disimpulkan tidak ada perbedaan
pemahaman metakognisi biologi yang signifikan antara metode pembelajaran discovery (B1) dengan metode
pembelajaran konvensional (B2) khusus kelompok yang di nilai dengan teknik penilaian multiple choice (A2).
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa adanya pengaruh metode
pembelajaran, teknik penilaian terhadap kemampuan metakognisi biologi, serta pengaruh interaksi antara
keduanya yaitu teknik penilaian dan metode belajar. Pemberian pembelajaran discovery dan penilaian essay
mampu memacu pemahaman metakognisi biologi siswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan
teerkait meteri pembelajaran biologi di dalam kelas. Pengujian tahap lanjut memberikan informasi penguat
kepada pendidik bahwa tes essay dan pembelajaran discovery mampu memberikan pemahaman yang lebih
bagus terhadap pemahaman metakognisi biologi siswa. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna,
khususnya peneliti sendiri yang mempunyai banyak kekurangan seperti keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman, alokasi waktu yang diberikan serta instrumen tes yang masih belum sempurna. Harapan untuk
penelitian berikutnya adanya pengembangan instrumen tes yang baik serta pengembangan dari instrumen tes
essay yang dapat digunakan untuk mengukur lebih tajam pemahaman metakognisi biologi siswa.
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Abstrak
Pembelajaran terintegrasi potensi lokal sangat penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa serta sebagai media untuk penanaman rasa cinta terhadap
kearifan lokal didaerahnya. 93,3% guru mengetahui disekitar sekolah terdapat potensi lokal, namun 60% guru tidak
pernah mengimplementasikan potensi lokal disekitar sekolah dalam pembelajaran IPA karena mereka kesulitan dalam
mengintegrasikan potensi lokal ke topik materi, serta tidak memahami hakikat potensi lokal dalam pembelajaran. Tujuan
dari penelitian ini untuk menganalisis integrasi potensi lokal bakpia dalam pembelajaran IPA dengan membuat deskripsi
dan gambaran pengintegrasian terhadap kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran IPA.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik studi literature, observasi, dan dokumentasi. Potensi lokal bakpia dapat dijadikan sumber belajar yang potensial
untuk mempelajari materi zat dan karakteristiknya di kelas VII SMP. Melalui potensi lokal bakpia, bahan baku serta
proses pembuatan bakpia dapat dibahas pada materi pembelajaran IPA bahasan zat dan karakteristiknya Kompetensi
Dasar 3.3 dan 3.4 kelas VII.
Kata kunci: Potensi Lokal Bakpia, Zat dan Karakteristiknya

PENDAHULUAN
Tujuan pembelajaran IPA ditingkat SMP adalah menanamkan sikap ilmiah pada siswa,
mengembangkan keterampilan, dan menerapkan konsep IPA untuk menyelesaikan masalah (Permendikbud,
2016). Siswa dilatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai fakta dan membangun konsep yang dipelajari
secara menyeluruh (holistik), bermakna, otentik, dan aktif. Proses pembelajaran membutuhkan sumber belajar
yang sesuai dengan kebutuhan siswa karena pembelajaran IPA diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan,
alam, dan keunggulan. Wilayahnya. (Wibowo, 2013). Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pembelajaran
tersebut dengan mengintegrasikan potensi lokal sekitar sekolah ke dalam pembelajaran IPA.
Potensi lokal merupakan kegiatan masyarakat atau industri yang ada disuatu daerah yang dapat
mendukung kegiatan pembelajaran (Anisa, 2017). Potensi lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan
kehidupan sosial politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan ditengah-tengah masyarakat dalam mengelola
alam (Jufrida, Basuki and Rahma, 2018). Potensi lokal dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, baik sebagai
media maupun sumber belajar. Pembelajaran yang mengintegrasikan potensi lokal dapat mengasah
pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa (Lase, Sipahutar and Harahap, 2016). Pada aspek kognitif, siswa
dapat memikirkan sebuah cara untuk mengembangkan atau memanfaatkan potensi lokal. Aspek sikap dan
keterampilan siswa akan berkembang seiring dengan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan sikap
peduli terhadap daerah mereka dan keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pengembangan dan
pemecahan masalah lokal yang ada.
Penyajian materi yang familiar bagi siswa sangat diperlukan untuk menghindari kesulitan siswa
(Agustin, Wahyuni and Bachtiar, 2018). Pemanfaatan potensi lokal dalam pembelajaran dapat membuat siswa
memahami materi dengan aktivitas yang memberikan pengalaman secara langsung dengan sumber belajar
yang ada disekitar sekolah (Anisa, 2017). Pembelajaran dengan potensi lokal dapat membuat siswa lebih
leluasa menggali dan menganalisis segala informasi terkait materi pembelajaran secara mendalam terhadap
sumber belajar yang terkait.
Kajian terhadap potensi lokal setiap daerah memiliki keragaman lingkungan sehingga memerlukan suatu
analisis serta kajian yang tepat. Bentuk pengintegrasian materi pembelajaran yang sesuai dengan isu-isu
lingkungan sekitar dapat memberikan kemudahan bagi para siswa dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan lingkungan (Mumpuni, Susilo and Rohman, 2014). Ketepatan dalam analisis kajian potensi lokal
dapat membekali kecakapan hidup untuk siswa sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup
sehari-hari. Sangat penting untuk diperhatikan antara kebutuhan dan kepentingan siswa terhadap kompetensi
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siswa. Pengembangan kompetensi siswa dengan memperhatikan kajian potensi lokal menengah (Situmorang,
2016).
Bakpia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan
tepung dan dipanggang. Isi bakpia sangat variatif, rasa yang legit karena terbuat dari campuran kacang hijau
dan gula pasir yan dibungkus dengan adonan tepung. Bahan baku utama dalam pembuatan bakpia antara lain
kacang hijau, tepung terigu, minyak kelapa sawit, mentega, air, gula pasir, vanili, dan garam. Pembuatan
bakpia melalui beberapa proses diantaranya pencampuran bahan, pengadonan, pengukusan, penggilingan,
pemanggangan, pendinginan hingga ke pengemasan (Ihsan, 2010). Hal ini sesuai dengan hasil observasi ke
pabrik bakpia 25 Yogyakarta, bahan baku serta proses pembuatannya, bakpia merupakan salah satu potensi
lokal yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPA karena bahan baku serta proses pembuatan bakpia
dapat dibahas pada materi pembelajaran IPA bahasan zat dan karakteristiknya Kompetensi Dasar 3.3 dan 3.4
kelas VII.
Menurut (Sirih and Ernawati, 2017), penelitian guru belum berkarya untuk mengembangkan media
khususnya buku ajar yang terintegrasi potesi lokal. Guru belum mengintegrasikan potensi lokal dalam
pembelajaran sehingga tujuan pendidikan belum tercapai selain itu belum mengenal potensi lokal di
lingkungannya (Shufa and Khusna, 2018). Berdasarkan hasil survey 30 guru IPA SMP, 93,3% guru
mengetahui disekitar sekolah terdapat potensi lokal, namun 60% guru tidak pernah mengimplementasikan
potensi lokal disekitar sekolah dalam pembelajaran IPA karena mereka kesulitan dalam mengintegrasikan
potensi lokal ke topik materi serta tidak memahami hakikat potensi lokal dalam pembelajaran. Berdasarkan
hasil wawancara guru IPA di SMPN 12 Yogyakarta, guru mengetahui potensi lokal bakpia disekitar sekolah
dalam materi pembelajaran IPA dan mengetahui pengintegrasiannya dalam pembalajaran, namun pada
implementasinya guru tidak pernah memanfaatkan potensi lokal tersebut karena tidak didukung oleh bahan
ajar terintegrasi potensi lokal. Pembelajaran IPA hanya menggunakan buku ajar dari pemerintah yang contoh
permasalahannya ada kemungkinan tidak cocok dengan sekolah.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah
adalah untuk menganalisis integrasi potensi lokal bakpia dalam pembelajaran IPA dengan membuat deskripsi
dan gambaran gambaran pengintegrasian terhadap kompetensi dasar, indikator kompetensi dasar, dan tujuan
pembelajaran IPA. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur, observasi, dan
dokumentasi. Studi literatur dengan melakukan penelaahan terdapat pada buku, tulisan, dan jurnal yang ada
hubungannya dengan bakpia dan pembelajaran IPA SMP. Observasi dilakukan di pabrik bakpia 25 Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 2019 untuk mengetahui secara langsung bahan-bahan dalam pembuatan dan proses
pembuatan bakpia. Dokumentasi dilakukan sebagai sumber pendukung dalam penelitian. Data yang
didapatkan selanjutnya dijelaskan secara deskriptif dan hasil analisis berupa gambaran tentang fakta-fakta.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Lokal Bakpia
Bakpia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan
tepung dan dipanggang. Isi bakpia sangat variatif, rasa yang legit karena terbuat dari campuran kacang hijau
dan gula pasir yan dibungkus dengan adonan tepung. Bahan baku utama dalam pembuatan bakpia antara lain
kacang hijau, tepung terigu, minyak kelapa sawit, mentega, air, gula pasir, vanili, dan garam. Pembuatan
bakpia melalui beberapa proses diantaranya pencampuran bahan, pengadonan, pengukusan, penggilingan,
pemanggangan, pendinginan hingga ke pengemasan (Ihsan, 2010).
Proses pengolahan bakpia dimulai dengan persiapan bahan baku. Persiapan bahan adalah kunci utama
dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan dan dilakukan penimbangan sesuai
dengan formulasi yang telah ditetapkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah persiapan bahan baku tepung
terigu dan kacang hijau. Pemecahan kacang hijau dilakukan denan menggunakan mesin pemecah biji. Tujuan
dilakukan pemecahan biji kacang hijau adalah agar mempermudah pengelupasan kulit kacang hijau pada saat
perendaman. Selanjutnya kacang hijau akan direndam untuk melunakkan biji kacang hijau dengan cara
menyerap air sehingga mempercepat proses pengukusan (Rahzani, 2010).
Pengukusan adalah proses pemanasan yang sering diterapkan dengan mengunakan banyak air, tetapi air
tidak bersentuhan langsung dengan produk. Pengukusan merupakan proses pemanasan yang bertujuan
menonaktifkan enzim yang mengubah warna, citarasa, maupun nilai gizi (Rahzani, 2010). Selanjutnya kacang
hijau akan dihancurkan untuk mempercepat proses pencampuran. Tahap berikutnya adalah pengadonan isian
190

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

kacang hijau dilakukan dengan menggunakan mixer dan dibantu dengan pemanasan.Kacang hijau yang telah
hancur dilakukan pengadonan selama 1 jam dan didinginkan. Pendinginan bertujuan agar isian bakpia tidak
mengandung air dan tahan lebih lama. Selanjutnya adalah pencampuran (mixing) kulit bakpia yang bertujuan
agar semua bahan tercampur secara merata sampai terbentuk adonan yang ditandai dengan terbentuknya
adonan yang lembut, elastis, dan nampak relatif kering serta tidak lengket.
Setelah pengolahan isi bakpia, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pelembaran (rolling) kulit
bakpia untuk mengeluarkan gas yang ada didalam adonan dan melembutkan tekstur adonan. Pembentukan
(moulding) adalah proses pembentukan adonan yang bertujuan untuk memberi bentu pada adonan sesuai
dengan jenis produk yang dihasilkan. Tahap selanjutnya adalah pemanggangan, yaitu suatu metode pemasakan
dengan menggunakan suhu yang tinggi. Saat proses pemanggangan terjadi perubahan warna reaksi kimia yang
disebut reaksi pencoklatan tanpa melibatkan bantuan enzim. Pada saat gula dicampurkan dengan tepung terigu
yang mengandung protein dan dilakukan proses pemanggangan, maka akan terjadi reaksi maillard antara gugus
aldosa dan ketosa dengan gugus animer pada tepung.

Gambar 1. Proses Pembuatan Bakpia
Analisis Potensi Lokal dalam Pembelajaran IPA SMP
Sebagai tuntutan abad 21, pngalaman lansung dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan
lebih mendalam tentang alam sekitar berupa fakta, konsep, prinsip, huku alam, model, dan teori (Anisa, 2017).
Permasalahan lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat diangkat dalam pembelajaran IPA, sehingga
mampu meningkatkan aktivitas siswa karena pembelajaran lebih konstektual (Setyowati, 2018). Potensi local
dapat dikatakan sebagai pengetahuan dasar karena memiliki kedekatan terhadap siswa sehingga dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar. Hal ini sejalan dengan (Wilujeng, Prasetyo and Suryadarma,
2018), yang menyatakan bahwa pembelajarn berbasis potensi lokal efektif terhadap keterampilan IPA (proses,
generic, dan berpikir kritis) serta sikap ilmiah siswa SMP. Guru harus menerapkan pembelajaran yang tidak
hanya terfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek keterampilan dan aspek sikap siswa. Bakpia
merupakan salah satu potensi lokal yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPA karena bahan baku
serta proses pembuatan bakpia dapat dibahas pada materi pembelajaran IPA bahasan zat dan karakteristiknya
kelas VII.
Berikut uraian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar, dan
Tujuan Pembelajaran yang mengintegrasikan potensi lokal bakpia.
1. Kompetensi Inti Pelajaran IPA SMP
3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret (menggunakan, mengurangi,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama
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dalam sudut pandang/teori.
2. Kompetensi Dasar Pelajaran IPA SMP
3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika dan kimia,
perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.
4.3 Menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan
kimia, atau pemisahan campuran.
3. Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar dan Tujuan Pembelajaran
Tabel 1. IPKD dan Tujuan Pembelajaran Penurunan KD 3.3 dan 4.3
Terintegrasi Potensi Lokal Bakpia
IPKD
Tujuan Pembelajaran
3.3.1
3.3.1.1
Menggolongkan *Siswa dapat mengidentifikasi zat padat, zat cair, dan gas melalui pengamatan alat
dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bakpia dengan tepat
materi
berdasarkan
3.3.1.2
wujudnya serta *Siswa dapat membedakan unsur dan senyawa bahan pembuatan bakpia melalui
menjelaskan
diskusi dengan benar
unsur
dan 3.3.1.3
senyawa
Siswa dapat membedakan unsur logam, semi logam, dan nonlogam melalui tabel
4.3.1
sifat beberapa unsur dengan tepat
Menyajikan data 4.3.1.1
penggolongan
*Siswa dapat menyajikan data penggolongan materi melalui pengamatan alat dan
materi
bahan yang digunakan dalam pembuatan bakpia dengan tepat
3.3.2
3.3.2.1
Menjelaskan
*Siswa dapat menjelaskan konsep campuran melalui pengamatan campuran dalam
campuran
dan produksi pembuatan bakpia dengan benar
sifat larutan
3.3.2.2
4.3.2
*Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri campuran homogen dan campuran
Menyajikan data heterogen melalui percobaan yang memanfaatkan bahan pembuatan bakpia dengan
penggolongan
benar
campuran
3.3.2.3
Siswa dapat menjelaskan sifat larutan dan indikator asam basa melalui diskusi
dengan benar
4.3.2.1
Siswa dapat menyajikan data campuran homogen dan heterogen melalui percobaan
dengan tepat
3.3.3
3.3.3.1
Menjelaskan
Siswa dapat menjelaskan prinsip pemisahan campuran memalui diskusi dengan
macam-macam
benar
metode
3.3.3.1
pemisahan
*Siswa dapat menjelaskan prinsip pemisahan campuran pada proses pembuatan
campuran
bakpia melalui percobaan sederhana dengan benar
4.3.3
4.3.3.1
Menyajikan data Siswa dapat menyajikan data percobaan pemisahan campuran metode filtrasi dan
percobaan
kromatografi melalui percobaan sederhana dengan tepat
pemisahan
campuran
3.3.4
3.3.4.1
Mendeskripsikan *Siswa dapat mendeskripsikan sifat serta perubahan fisika melalui pengamatan
sifat
serta proses pembuatan bakpia dengan benar
perubahan fisika 3.3.4.2
dan perubahan *Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika melalui pengamatan proses
kimia
pembuatan bakpia dengan benar
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IPKD
4.3.4
Menyajikan data
pengamatan
perubahan kimia
dan perubahan
fisika

Tujuan Pembelajaran
3.3.4.3
*Siswa dapat mendeskripsikan sifat serta perubahan kimia melalui pengamatan
proses pembuatan bakpia dengan benar
3.3.4.4
*Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika melalui pengamatan proses
pembuatan bakpia dengan benar
4.3.4.1
Siswa dapat menyajikan data pengamatan ciri-ciri perubahan fisika melalui
percobaan dengan tepat
4.3.4.1
Siswa dapat menyajikan data pengamatan ciri-ciri perubahan kimia melalui
percobaan dengan tepat

* : Pengintegrasian dengan potensi lokal bakpia

Kajian Materi IPA SMP
Kajian materi IPA yang dapat diintegrasikan dengan potensi local bakpia adalah zat dan
karakteristiknya. Materi ini diajarkan untuk siswa kelas VII SMP. Berikut tabel materi disajikan dengan
mengintegrasikan potensi lokal proses pembuatan bakpia.

No.
1.
2.
3.

Tabel 2. Pengintegrasian Potensi Lokal dengan Materi Zat dan Karakteristiknya
Konsep IPA
Potensi Lokal Bakpia
Klasifikasi Materi
Bahan baku pembuatan bakpia
Perubahan kimia dan perubahan Jenis perubahan yang terjadi selama proses pembuatan
fisika
bakpia
Pemisahan campuran
Metode pemisahan campuran yang digunakan selama
proses pembuatan bakpia

Penjelasan mengenai kajian materi kajian IPA pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Klafisikasi Materi
Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat dibedakan
menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Padatan adalah benda yang rigid (kaku) dengan bentuk yang pasti.
Cairan serigid padatan dan bersifat fluida, yaitu dapat mengalir dan mengambil bentuk sesuai wadahnya. Gas
bersifat fluida, tetapi tidak seperti cairan, gas dapat mengembang tanpa batas (Chang, 2004).

Klasifikasi materi pada potensi lokal bakpia dapat dipelajari pada alat dan bahan pembuatan
bakpia. Contoh dari benda padat adalah alat-alat yang diguanakan dalam pembuatan bakpia seperti
penggilingan, oven, dan panic yang terbuat dari bahan logam. Bahan bakpia yang merupakan wujud
padat seperi gula, tepung, isian bakpia kacang hijau. Bahan bakpia yang merupakan wujud cair seperti
minyak dan air. Bahan dalam proses pembuatan bakpia wujud gas seperti gas LPG yang digunakan
dalam memasak dan mengoven bakpia.
2. Perubahan Materi
Perubahan materi merupakan perubahan suatu materi menjadi zat lain. Peristiwa perubahan materi dapat
disaksikan langsung oleh indra manusia diberbagai aktivitas yang dilakukan dalam kesehariannya.
Macam-macam perubahan materi yaitu perubahan materi secara fisika dan perubahan materi secara kimia
(Prasodjo, 2002). Perubahan fisika pada proses pembuatan bakpia seperti proses pemecahan kacang

hijau, penggilingan isian kacang hijau, penggilingan adonan bakpia, dan pembentukan adonan bakpia
menjadi bulat. Perubahan kimia pada proses pembuatan bakpia seperti terjadi perubahan warna pada
permukaan bakpia setelah dioven, perendaman dan pengukusan isian kacang hijau, pencampuran
semua bahan bakpia sehingga terbentuk adonan bakpia yang siap dioven.
3. Pemisahan Campuran
Campuran (mixture) adalah penggabungan dua atau lebih zat dimana dalam penggabungan ini zat-zat
tersebut mempertahankan identitasnya masing-masing.Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat atau
komponen penyusunnya. Terdapat banyak cara dalam melakukan proses pemisahan campuran, antara lain
filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, sublimasi, dan destilasi (Chang, 2004). Salah satu proses pembuatan
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bakpia yaitu melakukan perendaman pada isian kacang hijau selama tiga hari, selanjutnya dilakukan
penyaringan pada kacang hijau tersebut setelah direndam. Pemisahan campuran pada tepung bahan
baku pembuatan bakpia agar diperoleh tepung yang bersih dan halus.
Berdasarkan analisis materi tersebut, dapat dijabarkan analisis konsep, konsepsi, dan fakta yang terdapat
pada materi zat dan karakteristiknya KD 3.3 yang diintegrasikan dengan potensi lokal bakpia.
Tabel 3. Konsep, Konsepsi, dan Fakta Zat dan Karakteristiknya Terintegrasi Potensi Lokal
No.
Konsep
Konsepsi
Fakta atau Contoh
1.
Materi / zat
Segala sesuatu yang memiliki massa dan *Bahan bakpia tepung dituangkan
menempati ruang
ke
wadah,
tepung
akan
menempati
wadah
(sebagai
ruangan) dan air memiliki massa
ketika ditimbang.
3.
Zat padat
Benda yang rigid (kaku) dengan bentuk *Kacang hijau diletakkan diudara
yang pasti dan volume tetap. Susunan dan diletakkan di botol bentuknya
partikel teratur dan jarak antarpartikel tetap bulat
sangat rapat, sehingga gaya tarikmenarik antar partikel sangat kuat.
4.
Zat cair
Benda yang bersifat fluida, yaitu dapat *Bahan bakpia air dan minyak
mengalir dan mengambil bentuk sesuai diletakaan di botol bentuknya
wadahnya. Bentuknya sesuai wadah dan seperti botol, ketika dituang ke
volume tetap. Susunan partikel kurang jerigen bentuknya seperti jerigen.
teratur dan jarak antarpartikel tidak
serapat zat padat, sehingga gaya tarikmenarik antar partikel tidak sekuat zat
padat.
5.
Zat gas
Benda yang bentuk dan volumenya *Asap dari pembakaran kayu saat
berubah-ubah. Dapat mengembang dan pemanggangan bakpia dapat
mengisi ruang apapun dimana mereka mengisi ruang pembuatan bakpia
berada. Susunan partikel tidak teratur
teratur (bebas) dan jarak antarpartikel
sangat renggang, sehingga gaya tarikmenarik antar partikel sangat lemah.
6.
Unsur
Suatu zat tunggal yang sudah tidak dapat *Bahan bakpia gula : pada saat
diuraikan lagi menjadi zat yang lebih gula terus menerus dipanaskan,
sederhana.
gula menjadi uap air dan
7.
Senyawa
Zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur warnanya berubah menjadi
yang berbeda. Dapat diuraikan menjadi coklat tua bahkan menghitam.
Uap air (H2O) mengindikasikan
zat lain yang lebih sederhana.
bahwa gula terdiri dari unsur
hidrogen dan oksigen. Warna
hitam
karena
gosong
mengindikasikan gula terdiri dari
karbon.
Sehingga
gula
merupakan senyawa yang terdiri
dari hidrogen, oksigen, dan
karbon. Gula (C6H12O6) terdiri
dari unsur karbon, hidrogen, dan
oksigen.
8.
Campuran
Campuran adalah dua atau lebih zat *Adonan bakpia merupakan
tunggal yang bercampur, tanpa disertai campuran dari bahan-bahan
terjadinya reaksi kimia.
pembuatan bakpia (air, tepung,
minyak, dan gula)
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No.
9.

Konsep
Logam

10.

Non Logam

11.

Heterogen

12.

Homogen

14.

Asam

15.

Basa

17.

Filtrasi

18.

Destilasi

19.

Kromatografi

20.

Sublimasi

21.

Sentrifugasi

Konsepsi
Fakta atau Contoh
Unsur yang berwujud padat pada suhu *Alat penggilingan kacang hijau
kamar (kecuali raksa), dapat ditempa dan dan alat pemanggangan bakpia
doegangkan, sebagai konduktor listrik terbuat dari besi (Fe)
dan panas
Unsur yang dapat berwujud padat, cair, Berwujud padat (contoh:
dan gas. Bersifat rapuh dan tidak dapat belerang, fosfor, iodin), cair
ditempa. Sebagai isolator (kecuali grafit) (contoh: bromin), dan gas
(contoh: oksigen, nitrogen,
helium).
Campuran
heterogen
merupakan
*Bakpia terdiri dari kulit bakpia
kumpulan dari beberapa zat tunggal
dan isian bakpia, hal ini
yang masing-masing sifat zat tunggal
merupakan campuran heterogen
dalam campuran tersebut masih
terlihat. Ukuran partikel dalam
campuran tersebut relatif sangat besar,
sehingga komponen-komponen dalam
campuran tersebut dapat dibedakan.
Campuran dikatakan homogen (homo: Campuran air dan gula yang telah
sejenis, sama) apabila secara fisik zat diaduk
tunggal yang menyusun campuran *Campuran pembuatan adonan
tersebut tidak nampak. Zat-zat tunggal kulit bakpia yang terdiri dari air,
yang bercampur telah melebur menjadi tepung, dan gula.
satu kesatuan sehingga secara mata biasa
atau dengan alat mikroskop biasa tidak
akan terlihat perbedaannya.
Senyawa yang jika dilarutkan dalam air Cairan pengisi aki motor
akan melepaskan ion hidrogen (H+), menggunakan asam sulfat, bahan
memiliki pH dibawah 7
pembersih keramik menggunakan
asam klorida, bahan pembuat rasa
pada minuman menggunakan
asam sitrat
Suatu senyawa yang jika dilarutkan Pembuatan sabun menggunakan
kedalam air akan menghasilkan senyawa natrium hidroksida, pembuatan
ion hidroksida (OH-) memiliki pH diatas obat
pembasmi
serangga
7)
menggunakan
ammonium
hidroksida
Metode
pemisahan
campuran *Penyaringan pada kacang hijau
berdasarkan perbedaan ukuran partikel
yang telah direndam dengan air.
Penyaringan
tepung
dari
kotorannya, peyaringan air,
penyaringan air santan.
Pemisahan campuran yang dilakukan Pemerolehan
bensin
dari
berdasarkan perbedaan titik didih.
campuran antara air dan bensin,
memperoleh air murni dari air
laut.
Pemisahan campuran berdasarkan cepat Pemisahan zat penyusun tinta
rambat zat pada medium.
Pemisahan
campuran
berdasarkan Pemisahan kapur barus dengan
kemampuan suatu zat untuk membentuk zat pengotor, pemisahan iodin
kristal dari uap
dari campurannya
Pemisahan
campuran
yang Pemisahan sel darah merah dan
memanfaatkan
gaya
sentrifugaal darah putih
menggunakan
mesin
sentrifuga.
195

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

No.

Konsep

22.

Sifat fisika

24.

Perubahan
fisika

23.

Sifat kimia

25.

Perubahan
kimia

Konsepsi
Fakta atau Contoh
Komponen cairan yang lebih rapat akan
bergerak menjauh dari sumbu sentrifuga
dan membentuk endapan
Sifat yang dapat diamati secara langsung Wujud, warna, bau, titik didih,
tanpa mengubah susunan zat
titik lebur, dan ukuran, dan massa
jenis.
Perubahan yang tidak menghasilkan zat Perubahan wujud membeku,
baru dan tidak mengubah sifat zat materi menguap, mencair, menyublim,
tersebut
mengembun, dan menghablur.
*Perubahan bentuk kacang hijau
sebelum dan sesudah digiling.
Sifat yang dapat diamati setelah suatu zat Besi dapat berkarat, buah dapat
berubah menjadi zat lain
busuk
Perubahan yang menghasilkan zat baru Pembusukan,
pembakaran,
dengan sifat-sifat yang baru pula.
oksidasi, dan reduksi.
*Adonan kue bakpia sebelum dan
sesudah di panggang.

* : Pengintegrasian dengan potensi lokal bakpia

PENUTUP
Informasi yang termuat dalam bahan ajar terintegrasi potensi lokal disesuaikan dengan tuntutan
kurikulum 2013 dari aspek materi. Potensi lokal bakpia dapat dijadikan sumber belajar yang potensial untuk
mempelajari materi zat dan karakteristiknya di kelas VII SMP. Melalui potensi lokal bakpia, bahan baku serta
proses pembuatan bakpia dapat dibahas pada materi pembelajaran IPA bahasan zat dan karakteristiknya
Kompetensi Dasar 3.3 dan 3.4 kelas VII. Perlu dikembangkan bahan ajar terintegrasi potensi lokal oleh peneliti
pengembangan dan guru IPA SMP yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.
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PENGEMBANGAN MODUL MATERI KULTUR JARINGAN TANAMAN
ANGGREK LARAT (DENDROBIUM BIGIBBUM) KELAS XI IPA DI SMA
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R. Lewanna rahmi, Mellisa, S.Pd.,M.P
Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nst No. 113, Simpang Tiga, Kec.
Bukit Raya,Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia
*Email:. rlewannarahmi@student.uir.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa modul kultur jaringan pada materi sel totipotensi dan
kultur jaringan yang layak digunakan untuk kegiatan belajar siswa kelas XI SMA/MA. Penelitian menggunakan jenis
pengembangan Research & development. Data dalam pengembangan modul diperoleh dari hasil validasi ahli materi,
ahli pembelajaran, dan guru, serta respon siswa sebanyak 30 siswa di tiga sekolah berbeda dengan penentuan sampel
menggunakan teknik random sampling. Sekolah yang dijadikan sampel yaitu SMAN 14 Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru,
MAN 2 Model Pekanbaru. Penelitian ini menghasilkan produk berupa modul kultur jaringan pada materi sel totipotensi
dan kultur jaringan dalam bentuk cetak. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan bahawa modul yang
dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran dengan rata-rata persentase 97,68%. Hasil validasi oleh
ahli pembelajaran menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran
dengan rata-rata persentase sebesar 94,02%. Hasil validasi oleh tiga guru yang mengajar biologi menunjukkan bahwa
modul yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran dengan rata-rata persentase 97,07%.
Modul yang dikembangkan ini mendapat tanggapan sangat baik dari peserta didik dari peserta didik. Hal ini dapat
dilihat dari rata-rata respon peserta didik dari tiga sekolah sebesar 94,74% (sangat baik). Dapat disimpulkan bahwa
modul kultur jaringan pada materi sel totipotensi dan kultur jaringan untuk siswa kelas XI SMA/MA yang dikembangkan
sangat layak digunakan sebagai sebuah perangkat pembelajaran.
Kata Kunci : Penelitian Pengembangan, Modul, Sel Totipontesi dan Kultur Jaringan

PENDAHULUAN
Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang sangat praktis dan
mudah dipahami oleh siswa sesuai usia dan tingkat pengetahuan mereka agar mereka dapat belajar secara
mandiri dengan bimbingan minimal dari pendidik (Prastowo, 2014:210). Adapun definisi lain, modul
merupakan bahan belajar yang terprogram yang disusun sedemikian rupa dan disajikan secara terpadu,
sistematis, serta terperinci (Daryanto, 2014:179). Dengan mempelajari materi modul, siswa diarahkan pada
pencarian suatu tujuan melalui langkah-langkah belajar tertentu, karena modul merupakan paket program
untuk keperluan belajar. Dan satu paket program modul, terdiri dari komponen-komponen yang berisi tujuan
belajar, bahan belajar, metode belajar, alat dan sumber belajar, dan sistem evaluasi (Daryanto, 2014:179).
Modul merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan untuk belajar sendiri, karena modul adalah
suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu
siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Dengan demikian, pengajaran
modul dapat disesuaikan dengan perbedaan individual siswa, yakni mengenai kegiatan belajar dan bahan
pelajaran (Daryanto, 2014:178).
Menurut Tirtadewi dalam Sanjaya (2007: 172) sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat
dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada
peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam
proses belajar mengajar (Mulyasa, 2002: 48). Salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan sebagai
bahan ajar adalah modul.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru biologi dari tiga sekolah yaitu SMAN 14
Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru dapat diketahui bahwa : (1) Kurang bervariatifnya
bahan ajar yang digunakan, (2) belum adanya bahan pembelajaran berupa modul, (3) bahan pembelajaran yang
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ada kurang menarik, (4) sulitnya bagi siswa dalam memahami materi Kultur Jaringan yang masih
menggunakan media pembelajaran berupa power point, buku paket, dan LKS. Akibatnya, kompetensi yang
diharapkan oleh Kurikulum 2013 tidak tercapai dengan maksimal sehingga bahan ajar untuk mata pelajaran
ini masih belum spesifik sehingga perlu dilakukan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu diperlukan bahan ajar yang lain sebagai referensi untuk menunjang pengetahuan ataupun
wawasan tentang kultur jaringan salah satunya adalah modul.
Tanaman anggrek jenis Dendrobium cukup dikenal masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Di
Indonesia anggrek Dendrobium dikenal dengan sebutan anggrek dendro atau anggrek larat. Kemudahan
perawatan dan kemampuan berbunga membuat jenis anggrek ini menjadi pilihan pertama untuk
dibudidayakan, terutama bagi para pemula (Natasaputra, 2011:1).
Kebutuhan anggrek yang kian meningkat dan anggrek yang terancam punah akibat eksploitasi hutan
perlu ditunjang dengan penyediaan bibit dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat, serta kualitas
yang baik. Sedangkan perbanyakan konvensional anggrek dalam pemisahan anakan (split) membutuhkan
waktu yang lama dan kondisi bibit rawan terhadap penyebaran penyakit. Sementara itu hanya sebagian kecil
pihak yang mampu melakukan pengembangan dan pemanfaatan anggrek. Salah satu alternatif untuk
melestarikan keanekaragaman tanaman anggrek adalah melakukan perbanyakan melalui kultur jaringan
(Hardi, 2016: 2).
Perbanyakan secara kultur jaringan memerlukan media sebagai tempat tumbuh. Media yang digunakan
oleh peneliti adalah media Murahige dan Skoog (MS) telah terbukti cocok digunakan untuk teknik kultur in
vitro. Tidak hanya media yang dibutuhkan dan dipersiapkan dalam kultur jaringan eksplan anggrek melainkan
juga zat pengatur tumbuh (ZPT). Pada penelitian ini peneliti memilih auksin jenis NAA (Naftalena Acetic
Acid) sebagai zat pengatur tumbuh. NAA adalah senyawa kimia yang memiliki fungsi utama untuk mendorong
kuncup yang sedang berkembang. NAA tidak mudah terurai oleh enzim yang dikeluarkan oleh sel dan tahan
terhadap pemanasan pada proses sterilisasi (Intan, 2008 dalam Widyastuti, 2017:25). Hasil perbanyakan kultur
jaringan daun anggrek dendrobium ini akan dikembangkan menjadi bahan ajar modul pada mata pelajaran
kultur jaringan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya modul kultur jaringan anggrek yang dapat
dijadikan sebagai acuan oleh guru mata pelajaran biologi tentang materi kultur jaringan. Maka untuk
kepentingan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul
Materi Kultur Jaringan Tanaman Anggrek Larat (Dendrobium bigibbum) Kelas XI IPA di SMA
Pekanbaru.
METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2019 dan penelitian ini dilakukan di tiga
sekolah, yaitu SMAN 9 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, dan SMAN 14 Pekanbaru.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and
development (R&D). Penelitian dan pengembangan atau reseach and development adalah metode
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji ke;layakan produk tersebut. R&D
bertujuan untuk menghasilkan produk dalam berbagai aspek pembelajaran dan pendidikan, yang biasanya
produk tesebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Sugiyono, 2013:407).
Model pengembangan modul Biologi Kultur Jaringan ini dikembangkan menurut Mellisa dan Yanda
(2019) yaitu model ADDIE. Model ADDIE terdiri atas lima tahapan yaitu Analisis (Analysis), Perancangan
(Design), Pengembangan (Development), Implementasi/penerapan (Implementation) dan Evaluasi/umpan
balik (Evaluation). Namun pada Penelitian dan Pengembangan modul ini hanya dilakukan sampai tahap
Pengembangan (Development). Tahap pengembangan modul Kultur Jaringan yang terdiri atas tahapan
Analisis (Analysis), Perancangan (Design), Pengembangan(Development). Hal ini dikarenakan keterbatasan
baik dari segi waktu maupun biaya pada penelitian ini.
Model ADDIE dipilih karena sesuai dengan masalah yang melatar belakangi masalah penelitian ini.
Adanya analisis kebutuhan (analisis kurikulum dan studi literatur). Dengan kondisi yang ada maka diharapkan
dengan model ini dapat dikembangkan modul kultur jaringan yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di
sekolah. Selain itu model ADDIE dipilih oleh peneliti dikarenakan model ADDIE merupakan desain yang
runtut, serta adanya tahap validasi dan uji coba terbatas yang menjadikan produk pengembangan menjadi lebih
sempurna.
Upaya menjelaskan bagan rancangan pengembangan tersebut, masing-masing tahap secara singkat
dijelaskan sebagai berikut :
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Analyze (Analisis)
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan tahap analisis (analyze). Tahap ini bertujuan untuk
mengembangkan media modul pada materi kultur jaringan pada siswa kelas XI MIPA SMA semester ganjil.
Pada tahap analisis (analyze) diawali dengan analisis kebutuhan. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk
mengetahui kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran dan memperoleh informasi tentang kondisi
yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan. Analisis ini terdiri
dari :
Analisis Kurikulum
Langkah awal pada pembuatan modul kultur jaringan adalah analisis Kurikulum 2013. Tahap ini
bertujuan untuk menentukan materi-materi yang digunakan dalam modul. Peneliti memilih tiga sekolah untuk
sumber data ahli pembelajaran guru biologi adalah SMAN 14 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru dan
SMAN 9 Pekanbaru yang menggunakan Kurikulum 2013. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Pada penelitian ini, peneliti memilih
materi jaringan tumbuhan tentang indikator sifat totipotensi dan kultur jaringan.
Analisis Peserta Didik
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik dari tiga sekolah yaitu SMAN 14 Pekanbaru,
SMAN 9 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru dengan observasi, wawancara dengan guru mata pelajaran
biologi di sekolah SMAN Pekanbaru dapat diketahui bahwa : (1) Kurang bervariatifnya media pembelajaran
yang digunakan, (2) belum adanya media pembelajaran berupa media modul, (3) media pembelajaran yang
ada kurang menarik, (4) sulitnya bagi siswa dalam memahami materi Kultur Jaringan yang masih
menggunakan media pembelajaran berupa power point, buku paket, dan LKS. Akibatnya, kompetensi yang
diharapkan oleh Kurikulum 2013 tidak tercapai dengan maksimal. Guru tersebut menyatakan bahwa media
pembelajaran yang ada kurang bervariatif, sehingga guru sulit untuk menerapkan sesuai dengan KI dan KD
yang diharapkan dalam proses pembelajaran.
Design (Perancangan)
Pada tahap ini akan mengembangkan modul berbasis riset dan sesuai dengan kurikulum. Pada tahap
ini akan ditentukan bagaimana modul akan dirancang secara utuh sesuai materi pokok kemdian menyusun
capaian pembelajaran. Modul yang akan dibuat memiliki kriteria yaitu full colour, terdiri dari kata pengantar;
daftar isi; pendahuluan yang terdiri dari deskripsi singkat, relevansi, capaian pembelajaran, petunjuk
penggunaan modul, dan peta konsep; materi pembelajaran; rangkuman; latihan; evaluasi; glosarium ; daftar
pustaka; dan kunci jawaban serta terdapat halaman juga info biologi dan info kultur jaringan. Modul yang
dibuat dengan format pengetikan dengan batas-batas tepi (margin) dari tepi atas berukuran yaitu: tepi kiri 3
cm, tepi kanan 3 cm, tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 cm dan jenis huruf yang digunakan yaitu cambria dengan
ukuran 12 pt.
Isi modul dibuat sesuai dengan kurikulum yang diturunkan melalui RPP yang sesuai dengan hasil
eksperimen yang telah dilakukan. Modul Kultur Jaringan berbasis riset yang dibuat menggunakan bahasa
Indonesia dan disertai dengan gambar-gambar yang mendukung dengan sumber yang relevan.
Development (Pengembangan)
Setelah perancangan modul, modul dibuat dan disusun sesuai dengan langkah-langkah yang
dirancang. Tahap development ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa modul Kultur Jaringan
sesuai dengan Kurikulum 2013. Modul yang telah tersusun divalidasi oleh para validator untuk mendapatkan
kevalidan sebagai bahan ajar.
Validasi Modul Kultur Jaringan
Bahan pembelajaran berupa Modul Kultur Jaringan yang dikembangkan terlebih dahulu akan
divalidasi. Kegiatan validasi adalah aktivitas yang dilakukan pengembang selama produk dikembangkan untuk
menentukan kelayakan produk (Setyosari, 2015 : 288 ).
Validator pada penelitian ini terdiri dari ahli materi, ahli pembelajaran, dan guru biologi kelas XI
MIPA di SMAN Pekanbaru. Hasil modul yang telah divalidasi oleh validator akan mendapat saran dan kritik
dari validator, selain itu juga untuk mendapatkan pernyataan tentang kelayakan dari bahan ajar yang
dikembangkan. Kemudian dilakukan revisi modul. Setelah itu dihasilkan modul akhir kemudian dilakukan uji
coba terbatas dengan menggunakan angket respon siswa untuk mengetahui kelayakan modul, maka setelah
diuji coba pengembangan modul menghasilkan produk yang layak digunakan sebagai alternative dalam proses
pembelajaran.
Berikut ini merupakan biografi dari validator yang menilai kevalidan Modul, yaitu:
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Tabel 1. Daftar Nama Validator
NO
Nama Validator
1
Prof. Dr. Ir. Hasan Basri Jumin,
M.Sc
2

Darmadi, S.Pd., M.Si

3
4
5

Jusnelfi Elza, S.Pd
Aprilis Sri Handayani, S.Pd
Ermihayati, S.Pd

Bidang Ahli
Ahli Materi

Keterangan
Dosen Fakultas Pertanian UIR

Ahli Pembelajaran

Dosen FMIPA
UNRI

Guru Biologi
Guru Biologi
Guru Biologi

SMAN 9 Pekanbaru
SMAN 14 Pekanbaru
Man 2 Model Pekanbaru

Sumber : Peneliti
Revisi modul kultur jaringan
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan masukan hasil validasi dari hasil para ahli. Revisi dilakukan agar
modul menjadi lebih layak dan dapat diujicobakan kekelompok siswa. Revisi dapat terjadi beberapa kali sesuai
hasil penilaian dan komentar dari para ahli. Urutan isi dan tata letak pada modul yang dikembangkan
disesuaikan dengan desain awal dengan penambahan sesuai kebutuhan dan hasil validasi dari ahli materi dan
ahli pembelajaran.
Uji Respon Siswa
Setelah dilakukan validasi modul oleh para ahli (materi dan pembelajaran) dan mendapatkan komentar
dan saran dari masing-masing ahli maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba terbatas terhadap
sekelompok kecil siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap modul pada materi kultur jaringan yang
dikembangkan. Adapun sampel penelitian ini diambil dari siswa kelas XI IPA di tiga sekolah SMA Pekanbaru
yang telah mengambil materi pokok kultur jaringan. Responden yang dipilih yaitu melalui uji coba lapangan
yang melibatkan subjek dalam kelas yaitu 10 orang siswa.
Tabel 2. Daftar Nama Sekolah
No

Nama Sekolah

1.

SMAN 14 Pekanbaru

2.

SMAN 9 Pekanbaru

3.

MAN 2 Model Pekanbaru

Alamat Sekolah
Jl. Tengku Bey, Sei Mintan
No.1,Simpang Tiga, Kec. Bukit
Raya, Kota Pekanbaru, Riau
28282
Jl. Semeru No. 12, Rintis, Kec.
Lima Puluh, Kota Pekanbaru,
Riau 28156
Jl. Diponegoro No. 55, Cinta
Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru,
Riau 28131

Jumlah Peserta
Didik
10

10

10

Sumber : Peneliti
Instrumen Pengumpulan Data
Lembar Validasi
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar validasi pengembangan Modul
pada materi Kultur Jaringan yang diberikan kepada validator yang terdiri dari lembar validasi materi, validasi
ahli pembelajaran, dan angket penilaian guru terhadap media Modul kultur jaringan. Lembar validasi ini akan
diberikan kepada validator (pakar/ahli). Instrumen pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui
kevalidan media Modul yang dikembangkan. Aspek yang akan diamati dalam penilaian ini yaitu aspek isi,
penyajian, kebahasaan, kegrafikan, tampilan dan manfaat. Lembar validasi yang akan digunakan terdiri
pertanyaan yang mewakili tiap aspek yang akan dinilai. Aspek penilaian dan butir lembar validasi
pengembangan media dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

201

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

Tabel 3. Kisi-kisi Lembar Validasi Pengembangan Modul
No

Bidang Keahlian

Aspek

1.

Ahli Materi

Kelayakan Isi

Jumlah
Butir
9

Kelayakan Penyajian

6

10-15

Kebahasaan

5

16-20

Format modul

3

1-3

Penyajian

6

4-9

Kebahasaan

3

10-12

Kegrafikan

5

13-17

Kualitas modul

4

18-21

Manfaat

1

22

Materi

3

1-3

Penyajian

6

4-9

Kebahasaan

3

10-12

Tampilan

4

13-16

Manfaat

1

17

2.

3

Ahli Pembelajaran

Ahli pembelajaran Guru

Nomor Item
1-9

Sumber : Modifikasi Peneliti dari BSNP Tutik (2012), Resnita (2017), dan Nafsi (2018)
Angket Respon
Angket respon adalah sebuah daftar pertanyaan atau pertanyaan yang harus di jawab oleh peserta didik
yang akan dievaluasikan (responden) berupa angket respon terbatas peserta didik terhadap modul. Angket
respon peserta didik digunakan untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap modul. Pengisian angket
respon peserta didik dilakukan kepada peserta didik yang berjumlah 10 orang siswa di tiga sekolah SMA
Pekanbaru yang telah mempelajari materi kultur jaringan. Pengisian angket respon peserta didik ini juga
digunakan untuk mengetahui kelayakan modul yang dikembangkan.
Tabel 4. Kisi-kisi Angket-angket Respon Siswa terhadap Modul
No
Aspek Yang Dinilai
Jumlah Butir
1
Format modul
3
2
Penyajian
7

Nomor Item
1-3
4-10

3
4

Kebahasaan
Tampilan

3
4

11-13
14-17

5

Manfaat

1

18

Sumber : Modifikasi Peneliti dari BSNP Tutik (2012), Resnita (2017), dan Nafsi
(2018)

202

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan mengisi lembar validasi pengembangan bahan ajar berupa
Modul. Data diperoleh dari hasil validasi tiap tiap validator untuk mengetahui hasil dari pengembangan Modul.
Adapun validator yang dianggap ahli dalam bidang media pembelajaran yaitu terdiri atas ahli materi, ahli
pembelajaran dan guru biologi di jurusan MIPA. Validator memberikan saran perbaikan dan kritik terhadap
produk yang dikembangkan. Selain itu juga validator memberikan pernyataan tentang kevalidan dari modul
yang dikembangkan. Selain itu juga validator memberikan validator memberikan pernyataan tentang kevalidan
dari modul yang dikembangkan. Langkah selanjutnya dilakukan uji coba terbatas pada 10 orang peserta didik
kelas XI IPA semester ganjil dengan cara memberikan angket respon peserta didik mengenai modul yang
dikembangkan.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan metode skala dengan modifikasi skala Likert. Skala Likert adalah
suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuisoner, mengungkap sikap dan pendapat seseorang terhadap
suatu fenomena. Tanggapan responden yang berupa data kuantitatif, dinyatakan dalam bentuk rentang jawaban
mulai dari 1 (sangat kurang) = jika tidak ada deskriptor yang muncul, 2 (kurang) = jika muncul hanya satu
deskriptor, 3 (baik) = jika yang muncul hanya 2 deskriptor, 4 (sangat baik) = jika ketiga deskriptor muncul.
Skala ini dapat disederhanakan menjadi 4 skala jawaban saja agar tanggapan responden lebih jelas pada posisi
mana.
Apabila ketiga deskriptor muncul dalam kuisioner, maka jawaban responden tersebut akan dinilai 4
dan memiliki kriteria yang valid. Demikian seterusnya hingga pada pilihan jawaban yang tidak muncul
deskriptor, maka jawaban responden tersebut akan dinilai 1 dan memiliki kriteria tidak valid. Setelah seluruh
jawaban responden dikumpulkan, maka nilai total responden dihitung dengan cara mencari skor yang
diharapkan untuk masing-masing aspek penilaian dan secara keseluruhan aspek. Komponen aspek penilaian
yang dinilai meliputi aspek pembelajaran, materi. Selanjutnya dibuat modul sehingga dapat ditarik sebuah
kesimpulan seberapa valid modul pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
Serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang mendeskripsikan kevalidan
media pembelajaran kultur jaringan yang dikembangkan. Dengan hasil uji validasi berupa nilai 1-4.
Data ini kemudian dianalisis sesuai dengan kriteria berikut :
SB
= Sangat Baik dengan bobot 4
B
= Baik dengan bobot 3
K
= Kurang dengan bobot 2
SK
= Sangat Kurang dengan bobot 1
Pada penelitian ini, persentase kevalidan bahan ajar akan dihitung untuk tiga macam evaluator.
Pertama ahli materi, kedua ahli pembelajaran dan ketiga Guru kelas XI di SMA Pekanbaru dan keempat adalah
Peserta Didik. Penghitungan persentase tingkat kevalidan modul pembelajaran menggunakan metode yang
dicontohkan oleh Akbar (2013: 83). Menurut Akbar (2013: 83) rumus untuk analisis tingkat validitas secara
deskriptif sebagai berikut:
t
rs
= t ! 100%
rs
r

t

=t

t
=t
t
=t

! 100%

! 100%

! 100%
r
Keterangan :
rs = Validasi kevalidan dari materi
rs = Validasi kevalidan dari ahli pembelajaran
r
= Validasi kevalidan guru
r
= Validasi siswa
TSh
= Total skor maksimal yang diharapkan
TSe= Total skor empiris (hasil uji kevalidan dari validator)
Metode yang dicontohkan oleh Akbar (2013: 83), dijadikan sebagai acuan penghitungan persentase
kevalidan berdasarkan data yang diperoleh dari ahli materi, ahli pembelajaran. Setelah seluruh persentase
kevalidan dihitung, untuk mengetahui seberapa valid bahan ajar tersebut digunakan, menggunakan Tabel 5
yang dicontohkan oleh Akbar (2013: 41).
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Tabel 5. Kriteria Kevalidan Menurut Penilaian Validator.
No
Kriteria Validitas

Tingkat Validitas

1.
85,01% - 100%
Sangat Valid, atau dapat digunakan tanpa revisi.
2.
70,01% - 85%
Cukup Valid, atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil.
3.
50,01% - 70%
Kurang Valid, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar.
4.
01,00% - 50%
Tidak valid, atau tidak boleh digunakan.
Sumber: Akbar (2013: 41)
Sementara hasil perhitungan respon siswa/i dimasukkan kedalam kategori berdasarkan aturan
Purwanto (2012 : 103) dan kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Kategori hasil persentase angket respon siswa/i
No
Kriteria Ketercapaian
Kategori
1.
86% - 100%
Sangat baik
2.
76% - 85%
Baik
3.
60% – 75%
Cukup
4.
55% - 59%
Kurang
5.
< 54 %
Kurang sekali
Sumber : Purwanto (2012 : 103)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Validasi Bahan Ajar Modul Oleh Para Ahli
Tahap ini merupakan tahap validasi bahan ajar berupa modul kultur jaringan oleh ahli materi (Prof.
Dr. Ir. Hasan Basri Jumin) dan ahli pembelajaran (Darmadi, M.Si). Hasil analisis terhadap validasi yang
dilakukan para ahli digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merevisi bahan ajar modul yang sedang
dikembangkan. Apabila bahan ajar modul yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria kevalidan (sangat
valid), maka bahan ajar modul valid untuk digunakan.
Tabel 7. Hasil validasi modul kultur jaringan oleh kedua validator sebagai berikut:
No
1
2

Validator
Ahli materi
Ahli pembelajaran

Rata-rata persentase validasi
97,68%
94,02%

Tingkat validitas
Sangat valid
Sangat valid

3

Ahli pembelajaran Guru Biologi
SMAN 14 Pekanbaru
Ahli pembelajaran Guru Biologi
MAN 2 Model Pekanbaru

99,10%

Sangat valid

93,89%

Sangat valid

Ahli pembelajaran Guru Biologi
SMAN 9 Pekanbaru

98,21%

Sangat valid

4
5

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil uji validitas modul kultur jaringan
yang telah dikembangkan. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut:
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SMAN 14

MAN 2 Model

Sumber data: Peneliti
Gambar 2. Grafik hasil validasi oleh ahli materi, ahli pembelajaran, dan ahli
validator oleh Guru.

SMAN 9

pembelajaran

Hasil validasi bahan ajar modul sebagai berikut:
Hasil Validasi Bahan Ajar Modul Oleh Ahli Materi
Validator materi adalah Prof. Dr. Ir. Hasan Basri Jumin, M.Sc. Beliau adalah Guru Besar Fakultas
Pertanian Universitas Islam Riau. Validasi bahan ajar modul oleh ahli materi bertujuan untuk mengetahui
pendapat ahli materi sebagai dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi bahan ajar modul.
Validasi bahan ajar modul oleh ahli materi dilihat dari tiga aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan
penilaian bahasa. Validasi materi dilakukan dengan cara memberikan modul kultur jaringan yang sudah
dicetak, materi yang disajikan dalam bahan ajar modul untuk dilihat dan dinilai serta memberikan lembar
validasi materi. Hasil validasi bahan ajar berupa modul oleh ahli materi disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil validasi modul kultur jaringan oleh ahli materi
No
1

Aspek
Kelayakan isi

Persentase Validitas
97,22%

Tingkat Validitas
Sangat Valid

2

Kelayakan penyajian

95,83%

Sangat Valid

3

Kebahasaan

100%

Sangat Valid

97,68%

Sangat Valid

95.83%

100.00%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

97.22%

Rata-Rata Validasi Modul
Sumber: data oleh peneliti

kelayakan isi

kelayakan penyajian

kebahasaan

Gambar 3. Persentase setiap aspek validator ahli materi
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Hasil Validasi Bahan Ajar Modul Oleh Ahli Pembelajaran
Validator pembelajaran adalah Darmadi, M.Si. Beliau adalah dosen Biologi Universitas Riau (UR).
Validasi bahan ajar modul oleh ahli pembelajaran bertujuan untuk mengetahui pendapat ahli pembelajaran
sebagai dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar modul. Validasi oleh ahli
pembelajaran dilihat dari enam aspek yaitu format modul, kebahasaan, penyajian, kegrafikan, kualitas modul
dan manfaat. Validasi pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan modul kultur jaringan yang sudah
dicetak untuk dilihat dan dinilai serta memberikan lembar validasi kepada ahli pembelajaran. Hasil penilaian
validator dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil validasi modul kultur jaringan oleh ahli pembelajaran
No
1

Aspek
Format modul

Persentase Validitas
91,67%

Tingkat Validitas
Sangat Valid

2

Penyajian

95,83%

Sangat Valid

3

Kebahasaan

91,67%

Sangat Valid

4

Kegrafikan

85%

Sangat valid

5

Kualitas modul

100%

Sangat valid

6

Manfaat

100%

Sangat valid

format
modul

penyajian

85%

100%

Sangat Valid

100%

94,02%
Sumber: data oleh peneliti

91.67%

95.83%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

91.67%

Rata-Rata Validasi Modul

kebahasaan kegrafikan

kualitas
modul

manfaat

Gambar 4. Persentase tiap aspek dari hasil validasi ahli pembelajaran.
Hasil Validasi oleh Guru
Modul biologi yang dikembangkan oleh peneliti juga dinilai oleh guru mata pelajaran biologi kelas XI
SMA. Validasi oleh guru bertujuan untuk mengetahui pendapat guru sebagai dasar dalam memperbaiki dan
meningkatkan kualitas modul yang dikembangkan oleh peneliti. guru yang memvalidasi modul yang
dikembangkan oleh peneliti yaitu guru mata pelajaran biologi kelas XI SMAN 14 Pekanbaru, SMAN 9
Pekanbaru, dan MAN 2 Model Pekanbaru. Validasi materi dilakukan dengan cara memberikan modul yang
dikembangkan peneliti untuk dilihat dan dinilai serta memberikan lembar validasi materi kepada guru.
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Validasi oleh guru dilihat dari empat aspek yaitu aspek materi, penyajian, kebahasaan, dan manfaat.
Validasi oleh gutu ini dilakukan oleh tiga orang guru yaitu Er, Ap, dan Ju. Hasil validasi modul oleh guru ER,
AP, dan JU dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Hasil Validasi modul kultur jaringan oleh seluruh Guru
Aspek
Persentase validitas (%)
No

1
Materi
2
Penyajian
3
Kebahasaan
4
Manfaat
Rata-rata validasi
modul

ER
AP
83,33% 100%
95,83% 100%
96,42% 96,42%
100%
100%
93,89% 99,10%

JU
100%
100%
92,85%
100%
98,21%

Tingkat
validitas (%)

Kualiifikasi
validitas

94,44%
98,61%
95,23%
100%
97,07%

Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid

Sumber : Peneliti
Keterangan:
ER
: Guru biologi MAN 2 Model Pekanbaru
AP
: Guru biologi SMAN 14 Pekanbaru
JU
: Guru biologi SMAN 9 Pekanbaru
Pada tabel 10 dapat dilihat rician hasil validasi oleh guru pada setiap aspek yang dinilai. Berdasarkan
data hasil validasi dari guru SMAN 14 pekanbaru didapatkan rata-rata persentase untuk aspek materi 100%,
aspek penyajian 100%, aspek kebahasaan 96,42%, aspek kebahasaan 96,42%, dan aspek manfaat 100%.
Secara keseluruhan penilaian dari Guru SMAN 14 Pekanbaru mendapatkan kualifikasi validitas yaitu 99,10%.
Selanjutnya Guru MAN 2 Model Pekanbaru juga memberikan kualifikasi validitas yaitu sangat valid dengan
rata-rata persentase 93,89%. Setiap aspek yang dinilai yaitu aspek materi 83,33%, penyajian 95,83%,
kebahasaan 96,42%, dan manfaat 100%.
Pada tabel 10 juga dilihat penilaian dari Guru SMAN 9 Pekanbaru dengan rincian aspek yang dinilai
yaitu aspek materi 100%, aspek kebahasaan 100%, aspek kebahasaan 92,85%, dan aspek manfaat 100%.
Secara keseluruhan validasi modul kultur jaringan oleh guru pada tiga sekolah di pekanbaru mendapatkan
kualifikasi validitas yaitu dengan rata-rata persentase 98,21% (kategori sangat valid).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil uji validitas modul kultur jaringan
yang dikembangkan. Hasil penelitian dapat dilihat pada diagram berikut:
MAN 2 Model Pekanbaru
SMAN 14 Pekanbaru
SMAN 9 Pekanbaru
95.83%
100%
100%
98.61%

96.42%
96.42%
92.85%
95.23%

100%
100%
100%
100%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

83.33%
100%
100%
94.44%

rata rata persentase

materi

penyajian

kebahasaan

manfaat

Sumber: data oleh peneliti
Gambar 5.Grafik hasil validasi oleh guru biologi SMAN 14 Pekanbaru, MAN 2 Model, dan SMAN
9 Pekanbaru.
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Data Hasil Respon Siswa
Data pada respon siswa modul kultur jaringan skala terbatas diperoleh dari hasil respon siswa pada 10
orang siswa yang telah mempelajari mata pelajaran kultur jaringan di semester 1 dengan tujuan hanya untuk
mengambil saran terhadap produk yang dikembangkan oleh Peneliti. Pada tahapan ini bahan ajar modul yang
digunakan adalah bahan ajar modul yang telah diperbaiki kekurangannya sesuai hasil validasi dan saran yang
diberikan oleh ahli materi dan ahli pembelajaran.
Instrumen untuk siswa berisi 18 pernyataan yang terdiri dari lima aspek yaitu aspek format modul,
aspek penyajian, aspek kebahasaan, aspek tampilan dan aspek manfaat. Ujicoba dilakukan dengan cara
memberikan waktu kepada siswa untuk melihat dan membaca bahan ajar berupa modul kultur jaringan yang
diberikan kepada setiap siswa yang menjadi sampel, kemudian memberikan penilaian tertulis serta
memberikan saran dan komentar terhadap bahan ajar modul pada angket yang telah tersedia. Hasil uji coba
skala terbatas meliputi: hasil tanggapan siswa tentang bahan ajar modul yang dikembangkan. Data
selengkapnya disajikan pada Tabel 13.
Tabel 11. Hasil analisis respon siswa terhadap modul kultur jaringan

93,36%

Ratarata %
94,18%

Kualifi
kasi
SB

Hasil
uji
TR

93,57%
93,75%

93,92%
95%

93,09%
93,57%

SB
SB

TR
TR

93,13%

94,37%

93,13%

93,54%

SB

TR

100%

100%

97,5%

99,16%

SB

TR

95,67% 94,46% 94,74%
SB
SB
SB
TR
TR
TR
Sumber : Data oleh Peneliti

SB

TR

No

Aspek

%S1

%S2

%S3

1

Format modul

92,51%

96,67%

2
3

Penyajian
Kebahasaan

91,78%
92,50%

4

Tampilan

5

Manfaat

Rata-rata persentase
Kualifikasi
Keputusan uji

93,98%
SB
TR

Keterangan :
S1

: SMAN 14 Pekanbaru

SB

: Sangat Baik

S2

: MAN 2 Model

TR

: Tanpa Revisi

S3

: SMAN 9 Pekanbaru

Berdasarkan tabel 13 dapat dilihat rician data respon siswa terhadap modul kultur jaringan yang
dikembangkan oleh peneliti yaitu dari penilaian siswa SMAN 14 Pekanbaru didapatkan rata-rata persentase
validitas 93,98%. Penilaian siswa MAN 2 Model didapatkan rata-rata persentase 95,67%. Dan dari siswa
SMAN 9 Pekanbaru didapatkan rata-rata persentase 94,46%. Secara keseluruhan respon siswa terhadap modul
kultur jaringan yang dikembangkan peneliti mendapatkan kualifikasi validitas yaitu dengan rata-rata
persentase 94,74% (kategori sangat valid) yang berarti menunjukkan bahwa siswa menanggapi baik
penggunaan modul kultur jaringan ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil uji kelayakan validasi modul
kultur jaringan yang dikembangkan. Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 6 berikut.
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93.13%
94%
93.13%
93.54%

100.00%
100%
97.50%
99.16%
92.50%
93.57%
95%
93.75%

format modul

91.78%
94%
93.92%
93.09%

96.67%
93.36%
94.18%

101.00%
100.00%
99.00%
98.00%
97.00%
96.00%
95.00%
94.00%
93.00%
92.00%
91.00%
90.00%
89.00%
88.00%
87.00%

92.51%

SMAN 14 Pekanbaru
MAN 2 Model
SMAN 9 Pekanbaru
rata-rata persentase

penyajian

kebahasaan

tampilan

manfaat

Sumber: peneliti
Gambar 6. Grafik hasil respon siswa SMAN 14 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, dan SMAN 9
Pekanbaru.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Modul kultur jaringan tanaman
anggrek larat pada materi pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan pada tanaman untuk SMA kelas XI yang
dikembangkan sangat valid berdasarkan kriteria validitas menurut penilaian validator oleh ahli materi
diperoleh persentase 97,68% dengan tingkat kevalidan sangat valid (sangat layak), dari ahli pembelajaran
94,02% dengan tingkat kevalidan sangat valid (sangat layak), dari ahli pembelajaran guru 97,07% sangat valid
(sangat layak) dengan tingkat kevalidan sangat valid (sangat layak) dan respon peserta didik 94,74% (sangat
baik). Berdasarkan hasil penilaian oleh validator, maka modul kultur jaringan pada materi pokok bahasan
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada tanaman anggrek larat (Dendrobium bigibbum) valid digunakan
dalam kegiatan pembelajaran Biologi kelas XI SMA.
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KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA
PADA MATERI HUKUM NEWTON DI MASA PANDEMI COVID 19
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Abstrak
Dalam masa pandemi Covid-19 pembelajaran IPA harus tetap memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh
pengalaman belajar yang bermakna untuk mendukung tercapainya literasi sains melalui pembimbingan guru baik daring
maupun luring. Karena itulah guru perlu mendesaign pembelajaran agar siswa tetap dapat mengembangkan daya
berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan berpikir kritis. Selain itu, kemandirian belajar siswa pada pembelajaran jarak
jauh juga perlu ditumbuhkan agar terbentuk karakter bertanggung jawab, disiplin dan sadar akan kebutuhan belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada 32 siswa kelas 8G SMP YPM 3 Taman
Tahun Ajaran 2020/2021 dan menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Metode dalam penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kuantitatif dengan data yang berupa hasil observasi kegiatan proyek sederhana mobil bertenaga angin
yang menerapkan hukum Newton melalui kegiatan lembar kerja siswa. Hasil observasi keterampilan berpikir kritis pada
aspek merumuskan masalah yaitu 60,69% kategori cukup, keterampilan memberikan argumen yaitu 67,34% kategori
cukup, keterampilan melakukan deduksi yaitu 54,42% kategori cukup, keterampilan melakukan induksi 74,76% kategori
baik, keterampilan evaluasi yaitu 54,38% dalam kategori cukup, dan keterampilan mengambil keputusan dan tindakan
sebesar 60,52% kategori cukup. Sedangkan hasil kemandirian pada aspek bertanggung jawab 74,23% kategori baik,
aspek disiplin 72,26% kategori baik dan aspek percaya diri 62,34% kategori cukup. Merujuk hasil penelitian tersebut,
Guided Inquiry dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran jarak jauh yang dapat menumbuhkan
keterampilan berpikir kritis dan kemandirian belajar pada masa panndemik Covid-19
Kata Kunci: Keterampilan Berpikir Kritis, Guided Inqury Model, Kemandirian Belajar, Pandemi Covid 19.

PENDAHULUAN
Pandemi Covid 19 melanda hampir di semua belahan negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan
hasil penelitian World Health Organitation (WHO) menyatakan virus corona dapat menular melalui manusia
ke manusia yang lain melalui percikan cairan yang disebut sebagai drop plet, beberapa protokol (panduan)
kesehatan dikeluarkan oleh WHO salah satunya menjaga jarak dan menghindari keramaian. Maka dari itu
sesuai protokol kseshatan yang dikeluarkan WHO pembelajaran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Hal ini ditegaskan kembali oleh surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36962/MPK.A/HK/2020 diberlakukannya pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Adanya Surat Edaran dari Menteri Pendidikan
dan kebudayaan menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh
penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Setiap institusi pun dituntut untuk
memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini. Untuk menyiasati
ketidak kondusifan di situasi pandemi ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk
mengatasinya. Kemendikbud dalam Surat Ederan Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat Covid-19 mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengantasi
permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa
untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan
memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem
online. Pembelajaran daring mata pelajaran IPA di massa pandemi harus tetap memeperhatikan kemampuan
intelaktual tidak hanya sekedar mengahafal atau memahami materi saja (Asep Agus, 2020) maka kemampuan
intelektual yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi harus tetap diperhatikan agar tercapainya literasi sains.
Salah satu keterampilan berpikir yang dapat dilatihkan salah satunya yaitu keterampilan berpikir kritis.
Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam mengambil keputusan
dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterampilan berpikir kritis siswa perlu ditingkatkan
karena berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan
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sehari–hari yaitu meliputi keterampilan menganalisis masalah dengan melakukan percobaan sederhana dapat
dilakukan meskipun belajar dari rumah
Maka diperlukan pemilihan metode pembelajaran yang dapat membimbing siswa agar memiliki
keterampilan berpikir dengan dibimbing oleh guru meskipun dengan belajar dari rumah dan salah satunya
dengan menerapkan model pembelajaran Guided Inqury atau pembelajaran penemuan terbimbing. Dalam
pembelajaran daring siswa tetap dapat melakukan pembelajaran sebagai penemu namun tetap dengan
bimbingan oleh guru meskipun pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Beberapa hasil penelitian
menemukan menerapkan model pembelajaran guided learning pada pembelajaran fisika SMA dapat
menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa di Jember (Nurhuddayah dkk, 2016). Model pembelajaran
Guided Inquiry Learning juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di antaranya: Friedel et
all dalam Nete Putri (2018) hasil penelitiannya menemukan model inquiry meningkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa. Selanjutnya Kiumars, et all (2012) menemukan the Guided Inquiry method of teaching had
significant impact (lower than 0,05) on the critical thinking skill of student in inference and conclusion
subscales. Avsec & Kocijancic (2014) juga menemukan Inquiry-Based approach dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, Bentley (2014) juga mengungkapkan hasil penemuannya bahwa
guided inqury learning projectc for the development of critical thinking in the college classroom. Sutabawa et
all (2014) melakukan penelitian dengan hasil bahwa pembelajaran dengan metode inkuiri berpengaruh
terhadap terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Gupta, et all (2015). menemukan bahwa instruksi
berdasarkan temuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa serta Hikmah et all
(2016) juga menemukan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang dilatihkan mengalami peningkatan dari
sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Salah satu dampak dari pandemi ini yakni siswa diharuskan untuk belajar mandiri di rumah. Belajar
mandiri di masa pandemi bukan berarti siswa bisa bersantai-santai di rumah. Belajar pada masa pandemi justru
menjadi ajang bagi siswa untuk melatih kemandirian dan tetap serius dalam mengejar setiap materi pelajaran
yang diberikan dan agar pembelajaran tersebut tidak monoton membaca teks atau mengerjakan soal saja namun
pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan praktikum dengan memnfaatkan benda-benda bekas disekitar
rumah. Pembelajaran praktikum dapat diterapkan pada materi Hukum Newton. Materi hukum Newton adalah
materi yang erat dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Agar pemeblajaran
hukum newton tidak haya sekedar memahami saja maka guru mencoba membuat suatu permasalahn yang erta
denga materi hukum Newton kemudan siswa melakukan percobaan untuk membuktikan Hukum Newton
dengan cara menganalisis percobaan mereka.
Rumusan masalah yang dimunculkan pada penelitian ini adalah bagaimana keterampilan berpikir
siswa kelas VIII-G SMP YPM 3 Taman dengan menggunakan model pembelajaran guided inqury pada masa
pandemi covid 19 dan bagaimana kemandirian belajar dengan implementasi guided learning pada masa
pandemi covid 19.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keterampilan
berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa kelas VIII-G SMP YPM 3 Taman dengan implementasi model
pembelajaran guided learning pada masa pandemi covid 19. Dan diharapkan penelitian ini agar dapat
dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada masa pandemi covid 19.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
Fokus dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian
belajar 32 siswa kelas 9G SMP YPM 3 Taman tahun ajaran 2020/2021 melalui penerapan model pembelajaran
guided inqury. Data yang dianalisis adalah hasil LKPD siswa selama pembelajaran IPA melaui daring dan
luring (melakukan percobaan secara mandiri) pada materi Hukum Newton dan angket kemandirian belajar
setelah pembelajaran. Produk inovatif yang dihasilkan oleh siswa pada penelitian ini adalah mobil tenaga
angin.
Instrumen perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi keterlaksanaan
sintaks guided inqury, RPP dan LKPD, sedangkan instrumen pengukuran yang digunakan berupa lembar
observasi LKPD dan angket kemandirian belajar siswa. RPP dan LKPD yang digunakan dalam penelitian ini
telah disesuaikan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1985) serta kesesuaian
dengan sintaks pembelajaran guided inqury.
Berikut prosedur penelitian yang dilakukan :
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Pelaksanaan model
Pembelajaran
Guided Inqury
Mobil
Bertenaga angin

Lembar observasi berpikir
kritis (Ennis,1985)

Siswa menulis hasil
pengamatan pada LKPD

Siswa menu Swa menulis hasil
Siswa menjawab angket
proyek pada LKPD
kemandirian
belajar
lis
hasil proyek pada
LKPD

Lembar observasi
kemandirian belajar

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. PEMBAHASAN MASALAH
a)
Pelaksanaan pembelajaran meliputi penerapan model pembelajaran guided inquiry
Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajran guided inqury sebelumnya peneliti
menganalisis KD kelas VIII yaitu materi dimana para siswa tidak hanya mengetahui konsep dengan mengingat
saja namun mereka dapat dilatihkan menjadi seorang penemu sehingga sesuai dengan konsep pembelajaran
IPA yaitu tercapainya literasi sains. Kemampuan literasi sains yang dilakukan oleh siswa tersebut dapat
menumbuhkan keterampilan berpikir ttingkat tinggi salah satunya adalah berpikir kritis. Kemudian guru
menyusun RPP yang dirancang dengan model pembelajaran guided inquiry. Berikut hasil kesesuaian guided
inquiry dengan keterampilan berpikir kritis siswa menurut Ennis (1985).
Tabel 1. Model Pemebalajaran Guided Inquiry (Sutikno, 2013) – Keterampilan Berpikir Kritis (Ennis, 1985)
No.
Sintaks model pembelajaran Guided Inqury
Keterampilan Berpikir Kritis
(Sutikno, 2013)
(Ennis, 1985)
1.

Orientasi terhadap masalah

Merumuskan masalah

2.

Rumusan Hipotesis

3.

Definisi

4.

Eksplorasi

5.

Pembuktian

Memberikan argumen
memberikan
sudut
pandang/penafsiran
cara
berpikir pada rumusan masalah
Berpikir Deduksi
mendefinisikan konsep/teori
dalam varibel yang telibat yang
mengarah pada penyelesaian
masalah
Induksi
menyajikan
informasi
data/fakta percobaan
Melakukan evaluasi

6.

Proses Generalisasi

Mengambil
tindakan

b)

keputusan

dan

Hasil LKPD pembuatan mobil bertenaga angin dan hasil laporan video Percobaan
Hasil percobaan yang telah dilakukan kemudian didokumentasikan oleh siswa dalam bentuk laporan
video Percobaan dan pengerjaan pada LKPD kemudian guru menganalisis hasil LKPD dengan lembar
observasi berpikir kritis. Berikut hasil pengerjaan LKPD dan laporan video percobaan mobil bertenaga angin
siswa dapat dilihat pada gambar berikut. Link tautan video percobaan siswa kelas VIII-G SMP YOM 3 Taman
dapat diakses melalui https://youtu.be/MF6CoSfq9vE
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Gambar 1. Hasil LKPD dan Hasil video Percobaan Mobil Bertenaga Angin
c)

Hasil Analisis LKPD dan angket siswa pada implementasi model pembelajaran Guided Inquiry
Hasil LPKD yang telah dikerjakan oleh siswa dianalisis menggunakan lembar observasi keterampilan
berpikir kritis (Ennis, 1985) didapatkan hasil pada tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Analisis Keterampilan berpikir kritis siswa pada implementasi model pembelajaran guided
learning
Aspek Keterampilan
Indikator Keterampilan Berpikir
Presentase
Kategori
Berpikir Kritis Siswa
Kritis
Jawaban Siswa
Merumuskan masalah
Merumuskan
pertanyaan
yang
60,69 %
Cukup
mengarahkan investigasi
Memberikan argumen
Memberikan
sudut
67,34 %
Baik
pandang/penafsiran cara berpikir pada
rumusan masalah
Melakukan deduksi

Melakukan induksi

Melakukan evaluasi
Mengambil keputusan

mendefinisikan konsep/teori dalam
varibel yang telibat yang mengarah
pada penyelesaian masalah
Menuliskan data pengamatan sesuai
percobaan

Menuliskan analisis terhadap berpikir
induksi
Menarik Kesimpulan dan melakukan
tindak lanjut
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Hasil presentase rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa kelas 8G dari enam indikator menurut Ennis
(1985) sebesar 63,10 % yang tergolong cukup. Dari keenam aspek keterampilan berpikir kritis Ennis (1985)
secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut.
Pola Keterampilan Memberikan
Argument

5

5

4

4

3

3

Skor

Skor

Pola Ketrampilan Merumuskan
Masalah

2

2

1

1

0

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

1 3 5 7 9 1113151719212325272931

Absent Siswa

Absent Siswa

Gambar 2. Pola Keterampilan Merumuskan masalah

Gambar 3. Pola Keterampilan Memberika argumen

Dari hasil analisis keterampilan berikir kritis pada indikator merumuskan masalah didapatkan hasil
sebesar 60,69 % dalam kategori cukup hal ini menandakan para siswa telah mampu melihat permasalahan
yang disajikan oleh guru dan merumuskan dalam bentuk pertanyaan namun dari beberapa siswa masih belum
dapat menjelaskan variabel yang saling terkait pada rumuskan masalah yang mengarah pada pemecahan
masalah, variabel yang diungkapkan oleh siswa masih terbatas pada objek benda belum pada besaran fisika
yang dapat diukur. Keterampilan memberikan argumen dalam batasan penelitian ini adalah memberikan
hipotesis (jawaban sementara) untuk dibuktikan kebenarnnya melalui percobaan. Keterampilan memberikan
argumen pada penelitian ini sebesar 67,34% dalam kategori cukup. Merujuk hasil tersebut peneiliti melihat
bahwa varibel yang diungkapkan oleh siswa masih terbatas objek benda, namun beberapa siswa telah
menuliskan kata benda tersebut menjadi besaran fisika dan sudah mampu mengarahkan pengukuran yang akan
dilakukan dalam percobaan.
Pola Keterampilan Berpikir Induksi

5

5

4

4

3

3

Skor

Skor

Pola Ketrampilan Berpikir Deduksi

2

2
1

1

0

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

1 3 5 7 9 1113151719212325272931

Absent Siswa

Absent Siswa

Gambar 4. Pola Keterampilan Berpikir Deduksi

Gambar 5. Pola Keterampilan Berpikir Induksi

Hasil analisis keterampilan berpikir kritis siswa dalam indikator berpikir deduksi masih rendah yaitu
52,34 hasil ini menunjukkan siswa belum terbiasa menemukan variabel yang terkait dalam sebuah percobaan
yang akan dilakukan sehingga memberikan definisi terhadap variabel yang akan diukur dalam percobaan
masih tergolong kurang. Vairibel penelitian yang manjadi dasar bahwa percobaan tersebut akan mengukur
besaran fisika sehingga didaptkan konsep yang pada akhirnya mereka temukan sendiri. Keterampilan berpikir
induksi dalam menuliskan data pengamatan dalam kategori baik sebesar 74,76 % hal ini menunjukkan siswa
sebenarnya telah mampu dalam menuliskan fakta, mengumpulkan data-data hasil percobaan yang dilakukan
secara konstektual dengan menguji dua mobil bertenaga angin dengan mengukur kecepatan mobil diukur
dengan waktu yang diperlukan sampai finish lebih awal kemudian mengubah variabel massa dan gaya pada
mobil tersebut lalu mengukur kecepatan. Dalam hal ini siswa telah melakukan dengan baik percobaan tersebut
dan didokumentasikan dalam laporan percobaan berupa video.
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Pola Keterampilan Berpikir Evaluasi

Pola Keterampilan Berpikir Membuat
Kesimpulan

3.5
3
2
Skor

Skor

2.5
1.5
1
0.5
0

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Absent Siswa

Absent Siswa

Gambar 6. Pola Keterampilan melakukan Evaluasi Gambar 7. Pola Keterampilan Mengambil Keputusan
Keterampilan melakukan evaluasi pengamatan juga terbilang cukup yaitu 60,30 %. Evaluasi dalam
hal ini melakukan suatu penaksiran berdasarkan data-data percobaan sehingga kemampuan siswa dalam
menganalisis hasil data percobaan dalam kategori cukup. Analisis data hasil percobaan dalam hal ini guru
memberikan pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan, siswa tidak diminta menganalisis hasil percobaan
secara terbuka namun masih diberikan bimbingan dan batasan berupa pertanyaan yang mangarah pada
kesimpulan jawaban karena tingkat pengetahuan anak-anak SMP baru menginjak pada tingkatan berpikir
operasinal formal (Piaget, 1985) maka diperlukan bimbingan yang terarah agar hasil analisis siswa mengarah
pada pemecahan masalah yang terdiri dari variabel-variabbel pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah
meraka ajukan sebelumnya. Untuk keterampilan berpikir kritis mengambil keputusan dan tindakan
berdasarkan hasil analisis LKPD sebesar 60,52% kategori cukup merujuk pada angka ini berarti jika siswa
telah melakukan percobaan dan pengamatan secara konstektual siswa dapat menyimpulkan data-data
pengamatan namun siswa kurang terbiasa melakukan hal demikian sehingga perlunya memaparkan data-data
hasil pengamatan agar siswa terlatih keterampilan berpikir kritisnya yaitu siswa dapat berpikir rasional
sebelum mengambil kesimpulan dan mengevaluasi kembali dengan pembuktian hipotesis yang telah meraka
ajukan sebelumnya, kemudian membuat keputusan serta tindak lanjut tindakan dalam pemecahan masalah.
Tindak lanjut yang dilakukan siswa apabila mobil yang telah mereka buat tidak dapat berjalan dengan
mengurangi massa mobil atau memperbesar gaya yang diberikan.
Kemandirian belajar pada penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu tanggung jawab, disiplin dan percaya
diri. Pada masa pandemi covid 19 pembelajaran jarak jauh menjadi solusi sebagai pembelajaran yang
disarankan oleh pemerintah untuk menurunkan kurva penularan covid 19. Maka tantangan yang dihadapi oleh
guru adalah dapat menumbuhkan kemandirian belajar meski tidak didampingi oleh guru secara langsung.
Peneliti meemilih indikator tanggung jawab karena harapan dari pembelajaran jarak jauh siswa dapat lebih
bertanggung jawab akan kebutuhan belajar dari hasil angket siswa pada indikator tanggung jawab terdapat
sepuluh pertanyaan dan dihasilkan 74,75 % dalam kategori baik merujuk pada angka tersebut siswa telah
memiliki rasa tanggung jawab menyelasaikan percobaan dan tugas LKPD hukun Newton dengan baik. Berikut
hasil grafik analisis angket kemandirian belajar siswa

216

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

80

7575 75 7575

75 75

7575 75757575 75 75

% DISIPLIN

100
90
90 90
80808080 80
80
80 80 80 80 80 80
74.375
70
7070
70707070 70 70 7070 70 7070
60
60
60
50
40
Series1
80

62.5 62.5 62.5 62.5 62.562.5
62.5
62.5 62.5

60

KEMANDIRIAN BELAJAR :
TANGGUNG JAWAB
% TANGGUNG JAWAB

100

KEMANDIRIAN BELAJAR :
DISIPLIN
87.5 87.5
87.5
87.587.5
87.5

50

50

40

S…

20

20

0

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
ABSENT SISWA

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
ABSENT SISWA

KEMANDIRIAN BELAJAR :
PERCAYA DIRI

80.0

71.471.4
71.4
71.4
71.4
71.4
71.471.4

% PERCAYA DIRI

70.0
60.0

57.157.157.157.1

71.4
71.4
71.4
71.4
71.471.4
71.4
71.4
71.4
71.4

57.157.1
57.157.1
57.1

50.0
40.0

42.942.9

42.9 42.9

42.9
Series1

30.0
20.0
10.0
0.0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
ABSENT SISWA

Gambar 7. Kemandirian Belajar Siswa pada Aspek Disiplin, Tanggung Jawab, dan Percaya Diri
Kemandirian belajar pada aspek disiplin terdapat delapan pertanyaan dan dihasilkan kedisipilnan
sebesar 72,26 % hal ini menunjukkan siswa telah mengikuti kelas virtual dan belajar dengan disiplin dirumah
serta menyelesaiakan tugas percobaan dengan baik. Sedangkan pada kemandirian belajar percaya diri sebesar
62,94 % dalam kategori cukup baik. Kemandirian belajar pada indikator percaya diri siswa diminta
mempresentasikan hasil laporan video pada kelas meeting dalam hal ini siswa telah melakukan kegiatan
mempresentasikan hasil karya inovatifnya dengan cukup baik namun guru lebih memotivasi lagi bahwa produk
inovatif dan hasil belajar mereka tidak ada kesalahan dengan belajar bersama secara diskusi virtual dan saling
memberi masukkan antar siswa.
PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini menunujukkan keteramapilan berpikir kritis merumuskan masalah
dalam kategori cukup yaitu 60,69%, memberikan argumen kategori cukup sebesar 67,34% , berpikir deduksi
dalam ketegori cukup yaitu 54,42%, berpikir induksi tergolong baik yaitu 74,76%, melakukan evaluasi
tergolong cukup yaitu 60,30 % dan keterampilan mengambil keputusan tergolong dalam ketegori cukup yaitu
60,52%. Maka nilai ketrampilan berpikir kritis rata-rata kelas VIII G tergolong cukup yaitu 63,10% dan
kemandirian belajar siswa rata-rata kelas VIII G sebesar 69,86 % dalam kriteria cukup baik.
Merujuk dari hasil penelitian tersebut saran-saran yang dapat diberikan adalah 1) Model pembelajaran
guided inqury atau pembelajaran dengan model pembelajaran guided inquiry (penemuan terbiimbing) dapat
digunakan sebagai pembalajaran innovatif di kelas IPA pada masa pandemi covid 19 2) Guru dapat
menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pengamatan berdasarkan fakta-fakta agar siswa
memiliki nalar, berpikir logis dan rasional dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan meskipun dengan
pembelajaran jarak jauh 3) Guru dapat menumbuhkan kemandirian bellajar denagan menjadikan siswa sebagai
penemu dengan merapakan model pembelajaran guided inqury 4) perlunya dilakukan penelitian sejenis atau
lanjutan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa
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ERA

Eva Khairani Astri
SMPN 28 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
Email : evakhairaniastri@gmail.com
Abstrak
Review literatur dilakukan untuk menunjukkan indikator-indikator keterampilan berkomunikasi era digitalisasi yang
menjadi capaian pembelajaran. Dengan metode koding dan grounded theory dari beberapa jurnal maka dapat
dirumuskan beberapa indikator keterampilan berkomunikasi yg menjadi capaian dalam melaksanakan pembelajaran
dengan media digital. Hasil dari review beberapa jurnal, sintesisnya bahwa indikator keterampilan berkomunikasi era
digitalisasi antara lain 1) access yaitu kemampuan peserta didik mengakses materi pembelajaran, 2) evaluate yaitu
kemampuan peserta didik untuk menilai kebenaran suatu informasi, dan 3) share yaitu kemampuan peserta didik untuk
membagikan informasi dengan baik dan benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang menjadi capaian
keterampilan berkomunikasi pembelajaran secara daring adalah access, evaluate, dan share.
Kata kunci: keterampilan berkomunikasi, digitalisasi, kemerdekaan belajar

PENDAHULUAN
Kemerdekaan belajar adalah sebuah gagasan baru yang ditawarkan oleh Mendikbud, Nadiem
Makarim. Menurut Abidah dkk (2020) merdeka belajar adalah program yang memberikan kebebasan berupa
belajar dengan tenang, santai, dan bahagia tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami tanpa
memaksa mereka menguasai suatu bidang ilmu di luar hobi dan kemampuan masing-masing. Sehingga
program kemerdekaan belajar dipandang dapat menjadi sebuah solusi bagi pendidikan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan Indonesia.
Faktanya guru merasa bingung, apa yang menjadi standar dari keterampilan berkomunikasi peserta
didik. Peserta didik yang aktif bertanya dan memberi pendapat selama pembelajaran, belum tentu mendapat
nilai yang tinggi daripada anak yang tidak aktif. Ini bertentangan dengan kondisi ideal di mana keaktifan
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Sehingga perlu diberikan standar capaian
keterampilan berkomunikasi peserta didik yang melaksanakan pembelajaran berbasis digital.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan indikator capaian keterampilan berkomunikasi era
digitalisasi yang memberikan kemerdekaan belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangan
pengetahuan bagi guru dalam menilai keterampilan berkomunikasi peserta didik, maupun sebagai acuan dalam
mengembangkan bahan ajar.
METODE
Review literatur dilakukan untuk mendeskripsikan indikator yang menjadi target pada keterampilan
berkomunikasi secara daring. Sampel yang digunakan adalah jurnal internasional terindeks scopus peringkat
Q1 yang dipublikasi dari Elsevier dengan judul Teachers’ emphasis on developing students’ digital
information and communication skills (TEDDICS) dan Enhancing students’ communication skills in the
science classroom through socioscientific issues yang dipublikasi dari Springer Netherlands. Teknik analisis
dilakukan melalui koding dan sintesis untuk memunculkan sebuah teori baru, indikator yang menjadi capaian
pada keterampilan komunikasi secara digital.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterampilan berkomunkikasi merupakan kemampuan seseorang untuk bertukar informasi, mencakup
memahami informasi dan memberikan informasi yang baik dan benar. Muharromah dkk (2019) berpendapat
bahwa ide dan perasaan dapat diungkapkan melalui berkomunikasi. Ini artinya berkomunikasi adalah aktifitas
yang memberi gambaran pikiran seseorang. Dalam pembelajaran tentunya hal ini sangat penting. Untuk
memindahkan informasi dari sumber belajar kepada peserta didik, dibutuhkan keterampilan berkomunikasi
yang baik. Semakin baik keterampilan berkomunikasi, semakin baik penyerapan informasi oleh peserta didik
Keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran mencakup 3 indikator, yaitu:
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1.

Mengakses informasi, yaitu peserta didik memperoleh informasi dan dapat memaknainya dengan baik
(Nugroho, Jalmo, & Surbakti, 2019).

2.

Menilai informasi, yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan mengubah informasi ke bentuk lain
seperti data (Muharromah, Fadiawati, & Saputra, 2019).

3.

Menjelaskan informasi, yaitu peserta didik mampu menjelaskan informasi dengan baik, benar, dan mudah
dimengerti.

Penelitian yang dilakukan oleh Siddiq et al. (2016) mengungkapkan bahwa terdapat nilai yang
tumpang tindih antara keterampilan pemahaman informasi dan keterampilan berkomunikasi dengan media
digital. Penelitiannya mengenai penekanan guru pada pengembangan keterampilan informasi dan komunikasi
secara digital merupakan sebuah kontruksi baru dalam pendidikan abad ke-21. Mereka menjelaskan hasil
validasi dari sebuah instrumen yang khusus untuk mengukur keterampilan informasi dan komunikasi peserta
didik yang melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan digital secara maksimal. Instrumen tersebut
dikonseptualisasikan dengan fokus access (mengakses), evaluate (mengevaluasi), dan share (berbagi).
Capaian tiap indikator diantaranya:
1.

2.

3.

Access
a)

Mengakses informasi digital secara efisien

b)

Menjelajahi berbagai sumber daya digital sambil mencari informasi

c)

Memberikan referensi sumber informasi digital

Evaluate
a)

Mengevaluasi relevansi informasi digital

b)

Mengevaluasi kredibilitas informasi digital

c)

Memvalidasi keakuratan informasi digital

d)

Mengevaluasi strategi pencarian informasi digital sendiri

Share
a)

Menampilkan informasi digital untuk audiens tertentu dan tujuan tertentu

b)

Berbagi informasi digital dengan orang lain

c)

Menggunakan perangkat lunak komputer untuk membuat produk digital (untuk presentasi, dokumen,
gambar, dan diagram)

d)

Memberikan umpan balik digital tentang pekerjaan orang lain

e)

Memahami konsekuensi dari membuat informasi digital tersedia untuk semua orang di internet

Chung et al. (2016) menyatakan meningkatkan interaksi teman sebaya (access information),
merangsang penalaran peserta didik (evaluate information), dan membangun pengetahuan sosial bersama
(share information) dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Penelitian tindakan yang dilakukan
untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik melalui masalah sosial. Program diterapkan
kepada 132 peserta didik kelas IX di Korea Selatan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut
berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi peserta didik. Sumber data meliputi skor awal
dan akhir, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan program tersebut membawa dampak yang
cukup besar pada kemampuan peserta didik untuk memahami ide-ide kunci orang lain dan untuk menghargai
perspektif orang lain, serta efek positif marjinal dalam mengembangkan pernyataan aktif. Namun, program
tersebut tampaknya memiliki dampak yang lebih kecil pada kemampuan siswa untuk mengembangkan
pemahaman bersama.
1.

Access
a)

Ikut serta dalam diskusi.

b)

Dalam diskusi kelompok, lebih fokus untuk memahami argumen orang lain daripada mengkritik.
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c)
2.

3.

Meringkas pernyataan orang lain dan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan memberi alasan.

Evaluate
a)

Menarik kesimpulan dari argumen orang lain.

b)

Tetap terbuka terhadap pendapat orang lain meskipun itu berbeda dengan pendapat sendiri dan
mencoba untuk memahami.

c)

Memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, karena orang dapat memiliki pandangan berbeda.

Share Information
a)

Memimpin dalam komunikasi atau diskusi meskipun bertemu orang untuk pertama kalinya.

b)

Tidak ragu-ragu menggunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh di luar ekspresi verbal untuk
memastikan pesan yang ingin disampaikan.

c)

Memikirkan dan mengatur apa yang ingin dikatakan sebelumnya dan mengambil kesempatan.

d)

Memahami perasaan pihak lain dengan membaca ekspresi wajah atau gerak tubuhnya.

e)

Berlaku sopan dengan tidak membentak atau membuat frustrasi.

f)

Selama diskusi, memikirkan bagaimana orang lain akan memahami/menafsirkan komentar.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator yang menjadi capaian keterampilan
berkomunikasi pembelajaran secara daring adalah access, evaluate, dan share. 1) access yaitu kemampuan
peserta didik mengakses materi pembelajaran, 2) evaluate yaitu kemampuan peserta didik untuk menilai
kebenaran suatu informasi, dan 3) share yaitu kemampuan peserta didik untuk membagikan informasi dengan
baik dan benar. Kontribusi penelitian ini terhadap pendidikan yaitu memberikan subangan pengetahuan bagi
guru dalam menilai keterampilan berkomunikasi peserta didik, maupun sebagai acuan dalam mengembangkan
bahan ajar.
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Abstrak
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang beredar luas di sekolah baik yang dirancang oleh guru atau penerbit hanya berisi
ringkasan materi pelajaran dan latihan soal. Hal yang sama juga terjadi pada sekolah SMP IT Albina Kota Ternate pada
mata pelajaran IPA. LKS yang digunakan hanya berisi ringkasan materi dan teori tanpa adanya pembuktikan teori,
sehingga aktivitas siswa terbatas hanya memahami teori tanpa ada pembuktian sesuai dengan amanat kurikulum 2013.
Oleh karena itu peneliti mengembangkan LKS berbasis inkuiri agar aktivitas siswa meningkat dalam hal penemuan dan
pembuktikan teori. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan pendidikan dengan produk hasil
pengembangannya adalah LKS berbasis inkuiri terintigrasi karakter yang diimplementasi dalam kegiatan pembelajaran
pada materi suhu dan kalor di kelas VII SMP IT Albina Kota Ternate. Alur penelitian ini mengacu pada model ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Berdasarkan hasil penilaian dari ahli, guru, dan siswa
menunjukkan bahwa LKS berbasis inkuiri terintegrasi nilai karakter memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan
sebagai salah satu media penunjang dalam pembelajaran.

Kata kunci: LKS, inkuiri, dan karakter

PENDAHULUAN
Menurut Undang Undang RI No 20 tahun 2003 tentang sisteim Pendidikan Nasional, pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa
agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 2013).
Sistem pendidikan yang lebih mementingkan aspek kognitif dengan proses pembelajaran yang pasif dan
kaku, membuat proses belajar menjadi sangat tidak menyenangkan dan penuh beban. Tanpa disadari sistem
yang demikian telah membunuh karakter siswa sehingga siswa menjadi tidak kreatif, tidak percaya diri,
terkekang bahkan stress sehingga sulit membangun manusia menjadi lifelong learner dan berkarakter. Selain
itu, karena aspek kognitif yang menjadi penekanan penilaian pembelajaran, maka kebanyakan siswa lebih
mementingkan hasil belajar tanpa memperhatikan sikap dan keterampilan yang seharusnya diperoleh siswa
pada saat proses belajar. Maraknya siswa menyontek bahkan membeli jawaban demi memperoleh nilai yang
bagus, tidak punya sopan santun, tawuran, membolos sekolah, kebut-kebutan di jalan raya dan masih banyak
lagi kenakalan kenakalan lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perlunya
pendidikan karakter terhadap siswa. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendasari pemerintah
mengubah kebijakan pada sistem pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum
2013 adalah model pembelajaran inquiry.
Pada model pembelajaran inquiry siswa dilibatkan secara langsung dalam pemecahan masalah dengan
arahan guru. Model pembelajaran inquiry bertujuan untuk membimbing siswa ke arah mandiri, penuh inisiatif,
kreatif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa adanya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran,
belajar tidak akan mencapai hasil yang maksimal (Sardiman, 2011). Salah satu perangkat pembelajaran yang
digunakan guru untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran inquiry adalah lembar kerja siswa
(LKS).
LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi perintah yang harus dikerjakan oleh s berupa langkahlangkah untuk menyelesaikan suatu tugas. LKS bukanlah perangkat yang baru bagi guru dalam proses
penyampaian pembelajaran. LKS yang beredar luas di sekolah dan disusun sendiri oleh guru maupun penerbit
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hanya berisi ringkasan dari materi pelajaran atau review dari pokok bahasan setiap topik, serta berisi latihan
soal.
Hal yang sama juga terjadi pada sekolah SMP IT Albina Kota Ternate pada mata pelajaran IPA-Fisika.
LKS yang digunakan hanya berisi ringkasan materi dan yang diambil dari buku guru kemudian dicantumkan
pada RPP di kegiatan inti. Menurut Darmodjo, H dkk (1992), LKS yang baik harus memenuhi syarat didaktif,
konstruktif, dan syarat teknis. LKS pada mata pelajaran IPA-Fisika sebaiknya memuat praktikum, sehingga
aktivitas siswa tidak hanya memahami teori tetapi dapat membuktikan teori yang telah dipelajari sesuai dengan
kurikulum 2013. Agar aktivitas siswa meningkat, maka dikembangkan LKS berbasis inquiry dengan harapan
siswa tidak hanya memahami teori tetapi bagaimana teori ditemukan dan dibuktikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKS berbasis inkuiri terintegrasi pendidikan karakter yang
valid dan praktis; menguji kelayakan LKS menurut ahli, guru, dan siswa; meneliti perkembangan karakter dan
keterampilan siswa dalam melakukan praktikum setelah menggunakan LKS.
METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan pengembangan model Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation (ADDIE).
Desain penelitian pada perencanaan
pembelajaran ini mengacu pada pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis inkuiri. adapun
alur penelitian perencanaan pengembangan LKS digambarkan pada Gambar 1.
Analisis
Kebutuhan

Penyusunan

Desain Draf
rencana
pembelajaran

Uji Desain

Perencanaan
Bentuk

Revisi

Evaluasi
Desain

Penetapan
Desain

Gambar 1. Alur Desain Pengembangan LKS (Thiagarajan, S., Semmel, D. S. & Semmel, M. I, 1974)
Subjek coba penelitian meliputi dosen beserta guru sebagai tim ahli dan siswa. Dosen yang dipilih
dengan dasar pengalaman, kemampuan, dan keahlian pada bidangnya. Siswa yang dipilih adalah siswa kelas
VII SMP IT Albina kota Ternate sejumlah 65 siswa. Instrumen pengumpulan data meliputi lembar validasi
tim ahli dan lembar tanggapan berupa angket.
Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) eksplorasi secara teoretis dan peninjauan kembali; (2)
uji empiris untuk memvalidasi secara produk yang dihasilkan berupa LKS berbasis inkuiri beserta fitur
pendukungnya; (3) tahap implementasi, yang bertujuan mengimplementasikan LKS berbasis inkuiri dalam
pembelajaran.
Validitas LKS diperoleh dengan menilai hasil validasi LKS berbasis inkuiri yang dilakukan oleh tim
validator. Tim validator terdiri dari empat orang, dua dosen Pendidikan Fisika UNKHAIR dan dua guru Fisika
SMP IT Albina kota Ternate. Hasil validasi LKS dari keempat validator dihitung nilai rata-rata. Tingkat
kelayakan LKS dihitung dengan cara deskriptif persentase menggunakan rumus sebagai berikut.
u

Keterangan:

P=v B 100%

P = persentase skor
F = jumlah skor yang diperoleh
N = jumlah skor maksimum
Kriteria tingkat kelayakan LKS dapat dilihat pada Tabel 1
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Tabel 1 Kriteria Tingkat Kelayakan LKS
Interval
21% < P≤ 40%
41%<P ≤ 60%
61%<P ≤ 80%
81%<P ≤ 100%
(Millah et al., 2012)

Kriteria
Kurang Layak
Cukup Layak
Layak
Sangat Layak

Analisis data untuk kelayakan LKS berbasis inkuiri dilihat berdasarkan uji kepraktisan dan keterbacaan
LKS yang dianalisis secara deskriptif persentase. Pengembangan dikatakan berhasil, apabila memenuhi indikator
keberhasilan, yaitu: 1)kevalidan produk LKS dapat dilihat dari skor rata-rata validator terhadap perangkat
pembelajaran dan kesepakatan para ahli dengan menggunakan nilai indeks validitas; b) LKS dinyatakan praktis,
jika rata- rata pendapat guru menyatakan LKS mudah dipahami dan praktis digunakan.
Analisis data tanggapan guru bertujuan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap LKS yang
dikembangkan dengan menggunakan angket. Kriteria penilaian tanggapan guru terhadap LKS menurut
Arikunto & Cepi (Sugianto, 2013) disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Kriteria Penilaian Guru
Skor
Kriteria
76% - 100%
Sangat Baik
51% - 75%
Baik
26% - 50%
Cukup Baik
Tidak Baik
w 25 %
HASIL DAN PEMBAHASAN
Alur penelitian ini mengacu pada model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evaluation). Pada tahap analisis, peneliti bersama guru bidang studi IPA-Fisika berdiskusi dan menganalisis
permasalahan yang dihadapi guru IPA-Fisika, kebutuhan pengembangan LKS, materi yang akan
dikembangkan peneliti, peta konsep, kompetensi inti, tujuan pembelajaran dan desain LKS yang akan
dikembangkan oleh peneliti. Permasalahan yang dihadapi guru yaitu siswa kurang berpartisipasi ketika
pelajaran IPA khususnya bidang Fisika dan masih menganggap pelajaran tersebut sulit. Hal ini disebabkan
pemanfaatan media dalam pembelajaran di kelas belum maksimal dan keterbatasan waktu yang dimiliki
oleh guru. Berdasarkan hasil studi lapangan diperoleh informasi bahwa siswa membutuhkan media
pembelajaran yang mudah dipelajari dan mampu meningkatkan aktivitas siswa berupa praktikum.
Pada tahap design peneliti menentukan spesifikasi materi dan produk yang akan dikembangkan. Materi
yang dipilih dalam penelitian ini adalah suhu dan kalor, kemudian ditentukan indikator dan tujuan
pembelajaran dari materi yang dipilih sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta menentukan
konten-konten inkuiri dan karakter yang akan divariasikan ke dalam LKS. Penyusunan LKS disesuaikan
dengan LKS berbasis inkuiri yang terintegrasi karakter dimana terdapat langkah-langkah kegiatan inkuiri yang
disertai nilai-nilai karakter.
Tahapan pengembangan (development) terdiri atas validasi dan uji coba lapangan. Validasi dilakukan
dengan memberikan LKS berbasis inkuiri terintegrasi karakter kepada empat expert judgement (tim ahli),
diantaranya dua dosen Fisika FKIP Universitas Khairun dan dua guru bidang studi IPA-Fisika SMP IT Albina
kota Ternate. Penelitian ini dilanjutkan dengan uji coba lapangan untuk mengetahui respon siswa dan guru
tentang kemudahan dan keterbacaan LKS berbasis inkuiri terintigrasi karakter yang dikembangkan. Namun
pada tahap ujicoba lapangan untuk mengetahui respon siswa tidak dapat dilaksanakan karena dengan adanya
Pandemi Covid 19 sesuai dengan surat edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 bahwa proses belajar
dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran daring jarak jauh.
LKS hasil pengembangan terdiri dari 50 halaman yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi,
dan penutup. Pendahuluan berisi halaman judul, prakata, daftar isi, petunjuk penggunaan LKS, KI & KD, dan
peta konsep. Bagian isi terdiri dari lima unit kegiatan percobaan suhu dan kalor. Setiap unit terdiri dari
komponen: (a) judul, bertujuan untuk membedakan antara kegiatan satu dengan lainnnya, judul unit adalah
kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5; (b) identitas siswa, bertujuan untuk
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mempermudah administrasi guru dalam melakukan penilaian, identitas siswa yang tercantum pada LKS adalah
nama anggota kelompok dan nomor absen, kelas, hari, dan tanggal pelaksanaan percobaan; (c) alokasi waktu;
(d) tujuan pembelajaran; (d) isi yang terdiri dari: merumuskan masalah, membuat hipotesis, alat dan bahan,
prosedur percobaan, tabel pengamatan, analisis data, kesimpulan, dan laporan percobaan. Bagian penutup
berisi soal evaluasi, kunci jawaban, dan referensi.
Prosedur percobaan pada LKS disesuaikan dengan strategi inkuiri yaitu memberikan kesempatan kepada
siswa untuk aktif mencari dan menyelidiki materi yang dipelajari. Strategi inkuiri pada LKS dimunculkan
dengan memberikan permasalahan yang dapat memancing rasa ingin tahu siswa. Alat dan bahan juga
disediakan agar siswa dapat menggunakannya sebagai media untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh
perlu diinterpretasikan dalam suatu tabel.
LKS yang dikembangkan terintegrasi dengan nilai karakter disiplin, jujur, dan rasa ingin tahu. Upaya
perwujudan karakter disiplin pada LKS meliputi batasan waktu percobaan, penggunaan alat dan bahan sesuai
dengan prosedur percobaan, instruksi melakukan diskusi dengan tertib, pembuatan laporan percobaan sesuai
sistematika penulisan, dan pengumpulan laporan percobaan pada waktu yang sudah ditetapkan. Contoh
integrasi karakter disiplin pada LKS disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Contoh Integrasi Nilai Karakter Disiplin pada LKS
Karakter jujur dimunculkan melalui kegiatan mencatat data percobaan apa adanya, pengerjaan laporan
percobaan tanpa mencontek teman, dan melatih kejujuran siswa untuk mengerjakan soal evaluasi tanpa melihat
kunci jawaban. Contoh integrasi karakter jujur pada LKS disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Contoh Integrasi Nilai Karakter Jujur pada LKS
Karakter rasa ingin tahu diwujudkan melalui kegiatan percobaan yang memancing pertanyaan dan
keingintahuan siswa. LKS juga menyajikan tantangan berupa pertanyaan kritis tentang gejala alam di
lingkungan sekitar yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor, tantangan mencari informasi dari situs
internet tertentu yang dirujukkan pada Lembar Kerja Siswa (LKS) seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4 Contoh Integrasi Karakter Rasa Ingin Tahu pada LKS
Data kelayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) diperoleh dari lembar angket kelayakan dan lembar
validasi yang diisi oleh empat expert judgement (tim ahli) dan guru. Lembar angket kelayakan terdiri dari
dua aspek, yaitu isi (didaktik) dan bahasa (konstruksi). Hasil uji kelayakan disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Hasil Penilaian Kelayakan LKS
No
Aspek
Skor (%)
1
Isi (didaktik)
80
2
Bahasa (konstruksi)
85
Rata-rata skor
82,5

Kriteria
Layak
Layak
Layak

Tabel 1 menunjukkan persentase kelayakan isi dan bahasa sebesar 80%, dan 85%. Kedua aspek
tersebut menunjukkan kriteria layak. Analisis rata-rata kelayakan diperoleh skor 82,5%. Perolehan ini
menunjukkan bahwa LKS berbasis inkuiri terintegrasi karakter materi suhu dan kalor termasuk dalam
kriteria layak digunakan sebagai media pembelajaran siswa. Dari hasil analisis tersebut dapat
digambarkan dalam bentuk diagram Gambar 5.

Hasil Validator Aspek isi dan bahasa

Skor Rata-Rata

85
85
84
83
82
81
80
79
78
77
Series1

80

1
80

2
85

Gambar 5. Diagram Isi dan Bahasa LKS
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Adapun hasil analisis tiap aspek kelayakan LKS dapat diuraikan pertama aspek isi (didaktik) yang terdiri
dari unsur kesesuaian materi dengan KI dan KD, penerapan strategi inkuri, dan pengintegrasian nilai karakter
pada LKS. Aspek isi memperoleh kriteria layak karenapenyajian materi LKS disesuaikan dengan KI dan KD
mata pelajaran IPA-Fisika siswa kelas VII SMP IT Albina. Selain itu penyajian materi LKS memperhatikan
prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Kedua aspek bahasa (konstruksi) yang terdiri dari unsur
kesesuaian bahasa dengan tingkat kemampuan siswa dan aturan penulisan. Aspek bahasa memperoleh kriteria
layak karena bahasa yang digunakan pada LKS sesuai dengan tingkat kemampuan siswa SMP IT Albina,
mudah dipahami, dan memiliki struktur kalimat yang jelas. Penyusunan materi memperhatikan aturan
penulisan yaitu ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD). Respon/tanggapan guru terhadap LKS diukur menggunakan angket. Hasil analisis
data respon guru sebesar 75% dengan kriteria baik yang menunjukan bahwa kemudahan dan keterbacaan LKS
mudah dipahami.
LKS berbasis inkuiri yang terintegrasi karakter dikatakan valid apabila telah melalui proses validasi ahli.
Dari hasil validasi oleh empat ahli LKS berbasis inkuiri yang terintegrasi karakter termasuk dalam kategori
cukup valid, sehingga LKS layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. LKS berbasis inkuiri terintegrasi
karakter layak digunakan ditandai dengan adanya respon positif dari siswa dan guru terhadap kemudahan dan
keterbacaan LKS. Kemudahan LKS dapat dilihat dari respon siswa dan guru bahwa informasi dan petunjuk
percobaan dalam LKS dapat dipahami dengan baik. Keterbacaan LKS terlihat dari pemahaman siswa terhadap
gambar dan ilustrasi, petunjuk pengisian LKS, serta struktur kalimat, dan bahasa soal yang mudah dimengerti.
Pengembangan berbasis inkuiri terintegrasi karakter masih membutuhkan banyak perbaikan agar siswa
memahami prosedur saat melakukan percobaan. Kendala yang dihadapi selama kegiatan uji coba lapangan
yaitu implementasi LKS belum terealisai hal ini dikarenakan ada covid 19 menyebabkan pembelajaran secara
luring sulit untuk dilaksanakan sehingga dalam penilaian karakter siswa yang termuat dalam LKS belum
terlaksana.
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:1) LKS
berbasis inkuiri terintegrasi nilai karakter memenuhi kriteria layak sebagai media pembelajaran yang baik.
Hal ini didukung dari penilaian dari dosen ahli dan guru IPA (Fisika) termasuk dalam kategori layak dengan
persentase skornya 82,5%; 2) kemudahan dan keterbacaan LKS pada uji coba lapangan mudah dipahami
siswa. Tingkat kemudahan dan keterbacaan berdasarkan respon guru 75% kategori baik. Hal ini menunjukkan
bahwa LKS yang dikembangkan layak digunakan oleh guru maupun siswa, sehingga dapat digunakan
sebagai salah satu media penunjang dalam pembelajaran.
Saran dalam penelitian ini pertama yaitu saran pemanfaatan dimana peneliti mengharapkan hasil
penelitian berupa LKS berbasis inkuiri terintegrasi nilai-nilai karakter dapat digunakan dalam proses
pembelajaran di sekolah sehingga kualitas LKS secara keseluruhan menjadi lebih bermanfaat. Kedua yaitu
saran implementasi bahwa peneliti mengharapkan produk LKS berbasis inkuiri terintegrasi nilai-nilai karakter
pada materi suhu dan kalor ini dapat diimplementasikan untuk melatih pemahaman konsep siswa karena LKS
tidak hanya memuat soal evaluasi tetapi mengikuti prosedur praktikum. Ketiga saran pengembangan produk
lebih lanjut dengan harapan LKS berbasis inkuiri terintegrasi nilai-nilai karakter pada materi suhu dan kalor
dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi Fisika yang lain tidak hanya pada materi suhu dan kalor.
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Abstrak
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbandingan media komunikasi WhatsApp Grup, Zoom, Google Meet, Google
Classroom, dan Edmodo yang mempengaruhi minat belajar. Metode yang digunakan adalah survey terhadap 25 orang
mahasiswa pendidikan IPA dengan instrumen berupa angket Interest in learning with social media yang diadopsi dari
jurnal Hong et al. (2016). Hasil analisis data menggunakan SPSS menunjukkan rata-rata minat belajar menggunakan
media komunikasi WhatsApp Grup sebesar 2,36, Zoom 1,44, Google Meet 1,32, Google Classroom 3,80, dan Edmodo
4,64. Hasil uji ANOVA satu jalur menunjukkan nilai F uji < F tabel yaitu 0,00 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan
terdapat perbedaan minat belajar dari penggunaan media komunikasi tersebut dan minat belajar tertinggi adalah
pembelajaran dengan penggunaan media komunikasi Edmodo.
Kata kunci: media komunikasi, minat belajar, IPA

PENDAHULUAN
Pandemik Covid-19 merupakan faktor utama perubahan proses pembelajaran saat ini. Hal tersebut
terlihat dari adanya pergeseran dari ruang kelas menjadi virtual room. Menurut Rafsanjani (2020)
pembelajaran era new normal adalah pembelajaran virtual yang memanfaatkan teknologi sebagai media
komunikasi sehingga pembelajaran yang dirasakan seperti halnya pembelajaran tatap muka. Aplikasi yang
dapat digunakan dalam pembelajaran diantaranya WhatsApp Grup (Suana, Raviany, & Sesunan, 2019), Zoom
(Kohnke & Moorhouse 2020), Google Meet (Purwanto & Tannady, 2020), Google Classroom (Adawiyah,
2020), dan Edmodo (Ningsih, 2020).
Pembelajaran dengan WhatsApp Grup
Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Suana, Raviany, & Sesunan (2019) yang memberikan
perlakukan blended learning berbantuan WhatsApp untuk menguji pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir
kritis dan pemecahan masalah. Keunggulan aplikasi ini dalam pembelajaran yaitu:
1.

Grup WhatsApp membantu peserta didik saling berinteraksi seperti bertukar pikiran, bertanya,
menyampaikan pendapat.

2.

Grup WhatsApp membantu dalam mengirim video, audio, foto, dan dokumen berkaitan materi yang akan
dipelajari serta tugas.

3.

Grup WhatsApp merupakan aplikasi yang biasanya digunakan masyarakat.

Akan tetapi kendala dalam melaksanakan pembelajaran yaitu fitur yang di miliki aplikasi ini belum lengkap
untuk pembelajaran.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerapan blended learning berbasis WhatsApp
terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Hal tesebut terlihat dari rata-rata n-gain kelas
eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol, artinya blended learning berbasis WhatsApp dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.

229

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

Gambar 1. Tampilan WhatsApp Grup
Pembelajaran dengan Zoom
Menurut Kohnke & Moorhouse (2020) Zoom merupakan salah satu aplikasi pembelajaran online
singkron yang populer, imersif, dan mudah untuk digunakan. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan bahasa yang
komunikatif diantaranya alat anotasi, polling, ruang breakout, serta berbagi video dan layar. Keunggulan
pembelajaran dengan Zoom adalah:
1.
2.
3.

Zoom dilengkapi alat anotasi, polling, ruang breakout, serta berbagi video dan layar.
bersifat asinkron yaitu komunikasi dapat dilakukan secara langsung
Zoom dilengkapi dengan non-verbal feedback icons yaitu ikon umpan balik sebagai sarana komunikasi,
seperti mengangkat tangan, menyatakan ya atau tidak, meminta penjelasan diperlambat atau dipercepat,
memberi tanda setuju dan tidak setuju, tepuk tangan, meminta breaktime, serta mengingatkan waktu.
4. Zoom dilengkapi obrolan tertulis yang dapat mereka gunakan selama pembelajaran berlangsung.
5. Zoom dilengkapi fitur untuk merekam pertemuan.
6. Zoom dilengkapi ruang kecil untuk kelompok berkolaborasi tanpa diketahui kelompok lainnya.
Sedangkan kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran dengan Zoom yaitu jaringan internet
harus stabil, penggunaan kuota dalam jumlah besar, serta konsumsi baterai yang terbilang cukup cepat.
Sehingga penggunaan aplikasi ini hanya dipertukkan bagi peserta didik tingkat SMA dan perguruan tinggi,
sedangkan untuk anak-anak masih membutuhkan dampingan orang tua.

Gambar 2. Tampilan Zoom
Pembelajaran dengan Google Meet
Penelitian Purwanto & Tannady (2020) yitu menyurvei beberapa mahasiswa di Jakarta yang
menggunakan Google Meet sebagai alat pembelajaran selama pandemik Covid-19. Google Meet merupakan
salah satu Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan TAM untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku menggunakan Google Meet di tengah persaingan
platform rapat online di Indonesia.

Gambar 3. Tampilan Google Meet
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Temuan dalam penelitian Purwanto & Tennady (2020) adalah pengguna yang merasa menggunakan
platform itu mudah, sehingga akan merasakan manfaat platform tersebut, dan itu akan meningkatkan sikap
positif terhadap platform tersebut. Pengguna yang memahami manfaat platform akan memiliki sikap positif
terhadap platform tersebut. Kemudian, sikap positif terhadap platform menciptakan minat dalam penerimaan
platform. Variabel sikap memainkan peran mediasi dalam TAM ini. Penelitian asli makalah ini merupakan
penelitian pertama penerapan TAM untuk menyelidiki adopsi produk alat pertemuan online pada saat pandemi
Covid-19, khususnya di Indonesia. Makalah ini akan mendorong penelitian masa depan untuk memeriksa
TAM atau kerangka teoritis lain penerimaan teknologi untuk platform pertemuan lain atau melakukan studi
banding.
Pembelajaran dengan Google Classroom
Penelitian tindakan yang dilakukan oleh Adawiyah (2020) yang menerapkan pembelajaran jarak jauh
berbasis Google Classroom pada mahasiswa STKIP Paris Barantai dengan tujuan agar mahasiswa mampu
memecahkan masalah dengan berpikir secara logis dan kritis, serta bersikap menghargai dan komunikatif.
Google Classroom merupakan aplikasi pembelajaran yang menggambarkan ruang kelas secara virtual.
Platform Google Classroom dipilih karena aplikasi tersebut memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan
Google Classroom menurut Adawiyah (2020) adalah:
1.

Google Classroom membantu dalam perkuliahan secara daring.

2.

Google Classroom menjadi media mendistribusikan dan pengumpulan tugas.

3.

Google Classroom dapat diakses di manapun tanpa terikat batas waktu.

4.

Google Classroom memberikan keleluasaan bagi dosen membagikan kajian keilmuan.

5.

Google Classroom dilengkapi dengan ruang diskusi secara online.

6.

Google Classroom lebih ramah lingkungan dibandingkan kelas konvensional.

7.

Pengaplikasian Google Classroom meningkatkan frekuesi kehadiran, keaktifan dan kesungguhan
mahasiswa dalam pembelajaran.

Sedangkan kendalanya, aplikasi ini membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya (Adawiya, 2020).
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar secara signifikan pada siklus 1, di
mana presentase ketuntasan mahasiswa pada siklus 1 sebesar 73,84% dan meningkat pada sikuls 2 sebesar
89,47%. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada frekuesi kehadiran, keaktifan dan kesungguhan mahasiswa
dalam pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan penggunaan Google Classroom dapat meningkatkan hasil
belajar dan minat belajar (Adawiyah, 2020).

Gambar 4. Tampilan Google Classroom
Pembelajaran dengan Edmodo
Penelitian tindakan yang dilakukan oleh Ningsih (2020) yaitu menganalisis implementasi
pembelajaran daring dengan platform Edmodo kepada mahasiswa di masa pandemi Covid-19. Edmodo
merupakan salah satu couse management system yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
kelas berbasis kelompok dan juga sosial media. Edmodo menyediakan cara mudah bagi kelas agar terhubung
dan berkolaborasi mahasiswa dan dosen untuk berbagi konten, mengelola proyek dan tugas, serta dilengkapi
pemberitahuan untuk tiap aktivitas.
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Gambar 5. Tampilan Edmodo
Keunggulan aplikasi Edmodo yang diimplementasikan dalam pembelajaran dari berdasarkan hasil
penelitian Ningsih (2020), adalah:
1.

Pembelajaran dengan Edmodo bersifat fleksibel dan mudah diakses.

2.

Pembelajaran dengan Edmodo meningkatkan pengetahuan.

3.

Pembelajaran dengan Edmodo memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk berdiskusi.

4.

Pembelajaran dengan Edmodo memberikan akses kepada orang tua untuk memantau perkembangan anak
dan berkomunikasi dengan dosen.

5.

Pembelajaran dengan Edmodo memungkinkan mahasiswa belajar dengan kecepatannya sendiri

Sedangkan kendala dalam menggunakan aplikasi ini yaitu dibutuhkan jaringan internet dan smartphone untuk
mengaksesnya.
Hasil penelitian menunjukkan, implementasi perkuliahan dengan platform Edmodo berjalan lancar.
Hal tersebut karena pelaksanaan perkuliahan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pengumpulan tugas
berjalan lancar dan mahasiswa aktif berdiskusi secara online. Selain itu, persentasi kehadiran mahasiswa
mencapai 80%. Sisanya tidak hadir karena berada di daerah yang mengalami gangguan jaringan internet seperti
perkampungan dan pedesaan.
Minat Belajar
Minat belajar merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
Minat belajar merupakan kemampuan seseorang untuk menyukai akan pembelajaran sehingga mau
mengulang-ulang. Kriteria peserta didik (Hong, et al., 2016) dengan minat tinggi diantaranya:
1.

Peserta didik menikmati penggunaan media sosial untuk pembelajaran.

2.

Peserta didik menyukai penggunaan media sosial untuk pembelajaran.

3.

Peserta didik merasa senang ketika pembelajaran berlangsung melalui media sosial.

4.

Peserta didik berkonsentrasi ketika pembelajaran berlangsung melalui media sosial.

5.

Peserta didik merasa waktu cepat berlalu ketika menggunakan media sosial untuk pembelajaran.

Dengan minat belajar yang tinggi maka hasil belajar akan tinggi. Akan tetapi jika hasil belajar rendah
sedangkan minat belajar tinggi, ini berarti terdapat proses yang salah sehingga hasilnya tidak sesuai dengan
teori.
Minat kerap dihubungkan dengan daya tarik. Desain pembelajaran oleh guru yang memiliki daya tarik,
menjadi motivasi bagi peserta didik. Selanjutnya, motivasi memunculkan minat belajar yang tinggi sehingga
memudahkan dalam pembelajaran dan pemahaman informasi. Melalui review literatur, Hong dkk (2016)
menemukan ketika peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi, maka informasi pembelajaran akan lebih
mudah diterima. Selain itu, sistem pembelajaran online diprediksi memberikan kepuasan kepada peserta didik
sehingga minat belajar meningkat.
METODE
Sampel berupa satu kelas dari program studi pendidikan IPA semester III yang terdiri dari 25 orang.
Observasi yang telah dilakukan sebelumnya memberi gambaran bahwa selama dua semester sebelumnya
mahasiswa telah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media komunikasi berupa WhatsApp
Grup, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, dan e-Learning Universitas Jambi. Oleh karena e232
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Learning Universitas Jambi merupakan LMS khusus mahasiswa Universitas Jambi, maka aplikasi tersebut
tidak dimasukkan dalam uji minat belajar mahasiswa. Sehingga yang menjadi variabel yang mempengaruhi
minat belajar mahasiswa adalah WhatsApp, Zoom, Goolge Meet, Google Classroom, dan Edmodo.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey minat belajar menggunakan angket Interest in
Learning with Social Media yang diadopsi dari jurnal Hong et al. (2016). Angket mengandung 4 aspek
penialain. Pertama, minat belajar ditunjukkan dengan rasa nyaman terhadap pembelajaran. Kedua, minat
belajar ditunjukkan dengan rasa senang terhadap pembelajaran. Ketiga, minat belajar ditunjukkan dengan rasa
bahagia terhadap pembelajaran. Keempat, minat belajar ditunjukkan dengan sikap fokus dalam melaksanakan
pembelajaran. Angket tersebut dapat mengukur tingkat minat belajar menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom,
Goolge Meet, Google Classroom, dan Edmodo. Hasil data angket selanjutnya dianalisis menggunakan
ANOVA satu jalur untuk menentukan perbandingan minat belajar secara kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Minat belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu minat belajar tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan
penentuan panjang kelas internval untuk minat belajar, maka kategori minat belajar tinggi dengan nilai ratarata diantara 3,67-5,00. Kategori minat belajar sedang dengan nilai rata-rata diantara 2,34-3,66. Kategori minat
belajar rendah dengan nilai rata-rata diantara 1,00-2,33. Hasil analisis deskriptif data minat belajar disajikan
pada tabel 1.
Tabel 1. Analisis Deskriptif Data Minat Belajar Mahasiswa

WAG
Zoom
GMeet
GClass
Edmodo
Total

N

Mean

Std. Dev.

Std. Error

25
25
25
25
25
125

2,3600
1,4400
1,3200
3,8000
4,6400
2,7120

0,48990
0,71181
0,47610
0,40825
0,48990
1,41316

0,09798
0,14236
0,09522
0,08165
0,09798
0,12640

95% Confidence Interval
for Mean
Low. Bound Up. Bound
2,1578
2,5622
1,1462
1,7338
1,1235
1,5165
3,6315
3,9685
4,4378
4,8422
2,4618
2,9622

Min

Max

2,00
1,00
1,00
3,00
4,00
1,00

3,00
3,00
2,00
4,00
5,00
5,00

Nilai rata-rata minat belajar mahasiswa dengan media komunikasi berupa WhatsApp Grup adalah 2,36
dengan sebaran jawaban berkisar antara 2-3 sehingga dapat dikatakan kategori minat belajar sedang. Nilai ratarata minat belajar mahasiswa dengan media komunikasi berupa Zoom adalah 1,44 dengan sebaran jawaban
berkisar antara 1-3 sehingga dapat dikatakan kategori minat belajar rendah. Nilai rata-rata minat belajar
mahasiswa dengan media komunikasi Google Meet adalah 1,32 dengan sebaran jawaban berkisar antara 1-2
sehingga dapat dikatakan kategori minat belajar rendah. Nilai rata-rata minat belajar mahasiswa dengan media
komunikasi Google Classroom adalah 3,80 dengan sebaran jawaban berkisar antara 3-4 sehingga dapat
dikatakan kategori minat belajar tinggi. Nilai rata-rata minat belajar mahasiswa dengan media komunikasi
berupa Edmodo adalah 4,64 dengan sebaran jawaban berkisar antara 4-5 sehingga dapat dikatakan kategori
belajar tinggi. Berdasarkan analisis data yang disajikan pada tabel, tampak rata-rata minat belajar yang paling
tinggi hingga paling rendah adalah ketika mahasiswa menggunakan media komunikasi berupa Edmodo,
Google Classroom, WhatsApp Grup, Zoom, dan Google Meet.

Between Groups
Within Groups
Total

Tabel 2. Uji ANOVA
Sum of Squares
Df
214,512
4
33,120
120
247,632
124

Mean Square
53,628
0,276

F
194,304

Sig.
0,000

Tabel 2 menunjukkan uji signifikansi dari data. Berdasatkan hasil uji ANOVA signifikansi bernilai
0,000 menunjukkan data homogen. Selanjutnya, perbandingan minat belajar disajikan pada tabel 3.
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Tabel 3. Perbandingan Minat Belajar
Media
Tukey HSDa

Google Meet
Zoom
WhatsApp Grup
Google Classroom
Edmodo
Sig.

N
25
25
25
25
25

1
1,3200
1,4400

Subset for alpha = 0,05
2
3

4

2,3600
3,8000
0,928

1,000

1,000

4,6400
1,000

Bedasarkan tabel perbandingan media komunikasi terhadap minat belajar di atas, dapat dilihat bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan minat belajar mahasiswa ketika menggunakan media komunikasi
WhatsApp Grup, Zoom, Google Classroom, dan Edmodo. Sedangkan Zoom dan Google Meet tidak memiliki
perbedaan yang signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Jika ditelusuri secara teori Zoom dan Google
Meet sama-sama memiliki kesamaan yaitu merupakan pembelajaran bersifat asinkron yaitu komunikasi dapat
dilakukan secara langsung. Selain itu, dukungan jaringan internet juga menjadi salah satu rendahnya minat
belajar (Kohnke & Moorhouse, 2020; Purwanto & Tannady, 2020).
Minat belajar dikatakan tinggi adalah ketika peserta didik merasa nyaman, senang, bahagia, dan fokus
dalam pembelajaran (Hong et al., 2016). Hasil analisis menunjukkan minat belajar mahasiswa tinggi ketika
pembelajaran dengan platform Edmodo. Sehingga Edmodo menjadi media komunikasi pembelajaran yang
memberikan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, dan fokus dalam melaksanakan pembelajaran.
PENUTUP
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan terdapat perbedaan minat belajar dari penggunaan media
komunikasi dan minat belajar tertinggi adalah pembelajaran dengan penggunaan media komunikasi Edmodo.
Menurut responden, media komunikasi yang memberikan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, dan fokus
dalam melaksanakan pembelajaran secara maksimal adalah Edmodo.
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DESKRIPSI MODEL MIND MAPPING DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS
DIGITAL
Winda Amthari
Program Studi Magister Pendidikan IPA Universitas Jambi
amthariwinda@gmail.com
Abstrak
Mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Melalui
Model pembelajaran mind mapping guru dapat membimbing peserta didik untuk mengorganisasikan pikirannya dalam
suatu peta pikiran agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan model mind mapping yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis digital. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisis sumber kepustakaan baik dari jurnal maupun buku terkait model pembelajaran mind mapping berbasis
digital. Model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan kreativitas dan penguasaan konsep suatu materi
pembelajaran bagi peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan model mind mapping yang dapat
diterapkan dalam pembelajaran berbasis digital adalah 1) menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran,
2) menyampaikan konsep dan materi pembelajaran, 3) membentuk kelompok, 4) berdiskusi secara daring,
5) merancang mind map, 6) membuat mind map, 7) sharing mind map, serta 8) menyimpulkan dan evaluasi.
Kata kunci: Mind mapping, Pembelajaran berbasis digital

PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan nasional yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah merupakan wadah pelaksana pembelajaran yang bertujuan
mendidik peserta menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Guru sebagai
pendidik bersama peserta didik berkerjasama melaksanakan pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan
nasional. Guru berkewajiban mendidik dan mengajarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Guru berperan sebagai missionaris yaitu agen pengemban tujuan pendidikan nasional. Oleh karena
itu, kreatifitas guru dalam pembelajaran dirasa sangat penting dan berarti demi tercapainya tujuan tersebut.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari fenomena alam
melalui observasi dan menganalisis bukti-bukti empiris sehingga mampu menjabarkan, memprediksi, dan
memahami fenomena alam tersebut. Pembelajaran IPA merupakan proses penyampaian informasi dan
pemahaman mengenai konsep-konsep IPA kepada peserta didik. Kreatifitas guru sangat dituntut dalam
pembelajaran ini, sehingga mampu membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsepnya dan
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu
peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran IPA adalah dengan menggunakan model pembelajaran.
Mind mapping merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran
IPA. Daryanto & Karim (2017) berpendapat ketika guru ingin melatih peserta didik untuk menemukan ide
yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif, maka mind mapping merupakan pilihan yang tepat. Model mind
mapping merupakan pembelajaran yang mengaplikasikan peserta didik untuk membuat peta pikiran pada
selembar kertas. Model Mind Map juga merupakan model pembelajaran yang memiliki pengaruh untuk
meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa (Fauziah, 2017).
Perkembangan teknologi telah memberikan banyak perubahan termasuk inovasi pada bidang
pendidikan. Pembelajaran berbasis digital yang memnfaatkan berbagai teknologi komunikasi juga telah
diterapkan untuk menunjang tercapainya tujuan dari pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk merangkum model mind mapping berbasis digital.
METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur atau kepustakaan. Penelitian
kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,
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literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan (Nazir, 2003). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisis sumber kepustakaan baik dari jurnal maupun buku untuk mengumpulkan data yang bersifat
teoritis terkait model pembelajaran Mind mapping dalam pembelajaran berbasis digital.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang Psikolog dari Inggris. Mind
mapping diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan
tertentu. Bentuknya bercabang seperti sel saraf yang membentuk hubungan antarkonsep sehingga membentuk
suatu pemahaman. Semua ini dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai, sehingga
diminati dan mudah dipahami oleh pembuatnya. Hasil dari tulisan dapat menggambarkan secara langsung cara
kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Secara sederhana, mind mapping dikatakan sebagai cara yang memediasi
kerja otak untuk mengkoneksikan konsep-konsep sehingga menjadi tampak. Mind mapping bisa disebut
sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa
sehingga cara kerja otak yang alami akan dilibatkan sejak awal (Daryanto & Karim, 2017). Hal ini membuat
peserta didik akan lebih mudah mengingat informasi daripada hanya mencatat biasa.
Buzan (2008) menjelaskan bahwa mind map dapat membantu dalam merencana, berkomunikasi,
menjadi lebih kreatif, dan menghemat waktu. Daryanto & Karim (2017) mengemukanan mind mapping
merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambilnya kembali ke luar otak. Proses
pembelajaran dengan model mind mapping tidak hanya merangkum materi yang disampaikan guru seperti
biasa, melainkan dibuat menarik dengan penggunaan gambar dan ilustrasi dalam belajar, penggunaan warna,
gambar dan cara mencatat yang sesuai dengan konsep otak dalam menangkap atau merekam informasi karena
melibatkan kedua belah otak secara aktif, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami keseluruhan
informasi yang disampaikan oleh guru (Fauziah, 2007).
Kurniasih dan Sani (2016) mengemukakan beberapa manfaat dari model pembelajaran mind mapping
yaitu (1) model ini terbilang cukup cepat dimengerti dan cepat juga dalam menyelesaikan masalah, (2) Mind
mapping terbukti dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala,
(3) proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain, (4) Diagram yang terbentuk bisa menjadi
panduan untuk menulis. Hendawati dkk (2015) juga telah melakukan penelitian penerapan model mind
mapping, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan model Mind Mapping dapat
meningkatkan penguasaan konsep siswa pada pembelajaran IPA materi gaya.
Terdapat tahap-tahap penting yang harus dilalui untuk memulai mind mapping yang dijelaskan oleh
Huda (2014) antara lain adalah (a) Letakkan gagasan/tema/poin utama di tengah-tengah halaman kertas. akan
lebih mudahjika posisi kertas tidak dalam keadaan tegak lurus (portrait), melainkan dalam posisi terbentang
(landscape). (b) Gunakan garis, tanda panah, cabang-cabang, dan warna yang berbeda-beda untuk
menunjukkan hubungan antara tema utama dan gagasan-gagasan pendukung lain. (c) Hindari untuk bersikap
latah; lebih menampilkan karya bagus daripada kontennya. Mind map harus dibuat dengan cepat tanpa menyita
waktu. Untuk itulah, sangat penting mempertimbangkan setiap kemungkinan yang harus dan tidak harus
dimasukkan ke dalam peta. (d) Pilihlah warna-warna yang berbeda untuk mensimbolkan sesuatu yang berbeda
pula. (e) Biarkan beberapa ruang kosong dalam kertas. Ini dimaksudkan agar memudahkan penggambaran
lebih jauh ketika ada gagasan baru yang harus ditambahkan.
Model pembelajaran mind mapping juga dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis digital.
Pembelajaran berbasis digital merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan media komunikasi
telah banyak digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyajikan materi atau berbagi informasi dalam
pembelajaran. Syamsuar dan Reflianto (2019) menjelaskan ketepatgunaan dalam melakukan inovasi
pendidikan sangatlah berpeluang bagi terciptanya banyak kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan
sehingga kegiatan pembelajaran (instructional activities) dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam
memfasilitasi peserta didik untuk dapat meraih suatu komponen yang sangat menentukan terciptanya kondisi
selama berlangsungnya pembelajaran.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran mind
mapping dalam pembelajaran IPA berbasis digital:
1. Menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran.
Pada awal pembelajaran guru menyampaikan informasi, serta kompetensi yang harus dicapai dalam
pembelajaran yang akan dilakukan.
2. Menyampaikan konsep materi pembelajaran
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pada tahapan ini guru akan menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didik mengakses materi dapat
menggunakan berbagai media pembelajaran dan komunikasi. Menurut Aqib (2015) guru mengemukakan
konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh peserta didik, sebaiknya permasalahan yang
mempunyai alternatif jawaban. Guru mengajak peserta didik untuk menggali dan mengeksplorasi materi
yang sedang dibahas.
Membentuk kelompok
Tahapan ini dilakukan dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Fungsi kelompok
adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan dapat memecahkan permasalahan
yang diberikan oleh guru terkait konsep materi. Menurut Dewi dkk (2014) guru membentuk kelompok
belajar dengan anggota kurang lebih lima orang secara heterogen.
Berdiskusi secara daring
Pelaksanaan diskusi kelompok kecil dapat menggunakan media komunikasi berupa WhatsApp Group
bahkan Zoom. Masing-masing peserta didik menceritakan konsep-konsep yang mereka pahami dari materi
yang disajikan oleh guru pada anggota kelompoknya serta menyelesaikan permasalahan yang diberikan
oleh guru. Hal ini dapat memunculkan diskusi antarpeserta didik. Konsep-konsep tersebut, selanjutnya
digunakan untuk membuat mind map.
Merancang mind map
Peserta didik secara berkelompok merancang mind map sesuai pengetahuan mereka tentang konsep-konsep
yang telah disajikan guru dan didiskusikan bersama anggota kelompok.
Membuat mind map
Pembuatan mind map dapat dilakukan secara digital menggunakan berbagai macam aplikasi, dan sangat
dianjurkan menggunakan aplikasi yang dipahami, agar dapat bekerja secara maksimal.
Sharing mind map
Setelah Mind map selesai dibuat, maka mind map dapat di-sharing dengan presentasi melalui media
komunikasi digital seperti WhatsApp, dan Zoom.
Menyimpulkan dan Evaluasi
Guru memberikan kesimpulan secara umum dan melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang
dipelajari oleh peserta didik, dan penutup ( Dewi dkk, 2014).

PENUTUP
Penelitian ini memberikan suatu model pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran
berbasis digital. Mind mapping diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsepkonsep permasalahan tertentu dengan mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala. Model pembelajaran
Mind Mapping memiliki banyak keunggulan diantaranya dapat meningkatkan kreativitas dan penguasaan
konsep. Langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan model mind mapping yang dapat diterapkan
dalam pembelajaran berbasis digital adalah 1) menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran, 2)
menyampaikan konsep dan materi pembelajaran, 3) membentuk kelompok, 4) berdiskusi secara daring,
5) merancang mind map, 6) membuat mind map, 7) sharing mind map, serta 8) menyimpulkan dan evaluasi.
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH BERBASIS STEM
Estitika
*Email: Estitika25@gmail.com
Abstrak
Pendidikan di Indonesia saat ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dimanfaatkan dengan baik dalam penguatan
karakter anak bangsa. Penerapan program pendidikan yang baik akan membantu tercapainya hasil yang maksimal bagi
para penerus bangsa. Salah satu pembelajaran yang ada di sekolah adalah pembelajaran IPA yang mulai di berikan
sejak masih di bangku sekolah menengah pertama. Penerapan sistem pembelajaran berbasis STEM dinilai dapat
membantu tercapainya pengetahuan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah
studi literature atau kepustakaan dimana peneliti menggabungkan beberapa teori dan digeneralisasikan menjadi satu
kesatuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian dokumentasi yang didapatkan dengan
mengumpulkan beragam informasi baik jurnal ataupun buku. Penerapan program pembelajaran IPA berbasis STEM
akan membantu menghasilkan peserta didik yang dapat mengembangkan pengetahuannya. Pengimplementasian
pembelajaran IPA di sekolah yang berbasis STEM perlu di terapkan dalam penerapan kurikulum yang terbaru. Dalam
pendekatan pembelajaran IPA dengan mengimplementasikan STEM peserta didik dituntut untuk terus aktif dalam
pembelajaran di kelas. Ini dapat mendorong setiap peserta didik untuk dapat lebih menonjolkan kemampuan berfikir
kritis, berfikir kreatif, dan adanya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran
IPA tersebut akan dapat di internalisasikan dengan baik dalam kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Pemberian
pembelajaran IPA dengan basis STEM akan membantu peserta didik menginternalisasikan pengertahuannya.
Kata Kunci: Pembelajaran IPA, STEM

PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi sebuah media yang dapat memberikan pengembangan pada diri setiap penerus
bangsa. Adanya pendidikan akan memberikan peluang bagi setiap anak untuk dapat berkembang dengan baik.
Kini dunia sudah masuk pada era industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai munculnya berbagai
kecanggihan teknologi. Kini bahkan sudah tersedia berbagai robot robot pintar yang di program melalui
teknologi AI yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian kurikulum. Bybee (2010), menyatakan bahwa
siswa yang hanya belajar tentang hafalan, mengingat, dan yang lainnya maka akan di khawatirkan hanya
memahami satu disiplin ilmu.
Kini salah satu pembelajaran yang ada di sekolah adalah IPA yang kini mulai di tingkatkan dengan
pembelajaran yang mengintegrasikan sience, technology, engineering and mathematics. Kini beragam
integrasi dalam pembelajaran tersebut diaplikasikan melalui pembelajaran STEM yang memadukan
penguasaan konsep dengan pembelajaran di dunia nyata. Penerapan pembelajaran IPA berbasis STEM
didefinisikan oleh Rustama (2005) sebagai integrasi dari beragam disiplin ilmu kedalam satu trans disiplin
yang ada di sekolah.
Sejalan dengan pendapat Rustama, Reeve (2013) menyatakan bahwa STEM merupakan sebuah
pendekatan disiplin didalam pembelajaran. Siswa di arahkan untuk dapat mengimplementasikan antara sains,
teknologi, teknik, dan matematika kedalam sebuah konteks yang nyata. Adanya penerapan STEM diharapkan
dapat memberikan dampak positif bagi para peserta didik untuk dapat menginternalisasikan pembelajaran IPA
kedalam kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis STEM nantinya diharapkan dapat menjadi pendorong bagi
setiap peserta didik untuk lebih siap menjalankan kehidupan masa depan. Ini akan bermanfaat bagi setiap orang
untuk memiliki kesempatan dapat berpartisipasi dalam multidispliner didalam kehidupan nyata.
Dari penjelasan diatas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengembangan
pembelajaran IPA di sekolah berbasis STEM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemahaman terkait dengan penerapan pembelajaran IPA berbasis STEM di sekolah.
METODE
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi literature atau kepustakaan dimana peneliti
menggabungkan beberapa teori dan digeneralisasikan menjadi satu kesatuan. Sugiyono (2012) menjelaskan
bahwa metode kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan
langsung dengan budaya, nilai, serta norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti.

239

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan studi dokumentasi yang berarti
mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, jurnal, ataupun bahan ilmiah
lainnya. Arikunto (2010), menjelaskan bahwa penelitian dokumentasi berarti mencari data mengenail hal hal
yang akan diteliti, dokumentasi bisa ditemukan pada catatan, buku, makalah, jurnal, ataupun bahan ilmiah
yang lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran IPA pada dasarnya merupakan sebuah studi ilmu yang mempelajari tentang konsep
manusia dan juga matematika. Pada dasarnya pembelajaran IPA sendiri menyajikan pembelajaran mengenai
kehidupan manusia yang dapat di internalisasikan didalam kehidupan nyata. Penyajian pembelajaran IPA yang
dipilih pada dasarnya akan berpengaruh pada efektifitas pemberian materi yang dilakukan. Adanya pemilihan
penyajian materi yang dilakukan dengan tepat akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang
diinginkan.
Pembelajaran IPA yang berbasis STEM merupakan sebuah pemilihan penyajian pembelajaran tepat.
Moore dkk (2014), menyampaikan bahwa pada dasarnya STEM adalah sebuah pendekatan dan juga upaya
yang menggabungkan unsure unsure yang ada didalamnya yaitu S-T-E-M. Adanya penerapan pembelajaran
IPA yang berbasis STEM akan membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Ini akan secara signifikan
membantu terciptanya kualitas peserta didik yang lebih baik.
William (2011), menyatakan bahwa pada dasarnya pembelajaran melalui sistem STEM dapat diterapkan
melalui beragam proses pemecahan masalah yang dilakukan. Penerapan pembelajaran yang berbasis STEM
diharapkan dapat membantu peserta didik untuk dapat menguasai situasi yang ada di dunia nyata. Pendekatan
pembelajaran berbasis STEM yang strategis akan membuat pembelajaran jauh lebih relevan. Sistem STEM
yang diimplementasikan dalam pembelajaran akan merangsang munculnya pengalaman yang lebih bermakna
dan juga mendorong peserta didik untuk berfikir lebih kritis dalam mengatasi suatu permasalahan.
STEM sebagai sebuah pendekatan dalam pemberian pembelajaran yang dilakukan tentunya memiliki
beberapa desain yang perlu di terapkan. Desain engineering pada dasarnya menjadi sebuah konsep yang
penting dalam penerapan pembelajaran IPA di sekolah. Pendekatan desain engineering akan memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk secara sistematis untuk dapat menyelesaikan masalah secara alamiah
(Frykholm & Glasson, 2005). Pendekatan desain engineering akan membantu setiap peserta didik
mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal mengenai pembelajaran. Ini akan membantu tercapainya
kesempatan lebih baik untuk memahami sebuah pembelajaran IPA.
Penerapan metode belajar IPA dengan sistem berbasis STEM dapat menguatkan pengetahuan yang
didapatkan oleh para peserta didik.
PENUTUP
Penerapan program pembelajaran IPA berbasis STEM akan membantu setiap peserta didik untuk dapat
mengembangkan pengetahuannya. Pembelajaran IPA tersebut akan dapat di internalisasikan dengan baik
dalam kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Pemberian pembelajaran IPA dengan basis STEM akan
membantu peserta didik menginternalisasikan pengertahuannya. Ini akan bermanfaat untuk dapat membantu
setiap peserta didik mendapatkan pengetahuan yang baik bagi kehidupannya.
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Abstrak
Penggunaan media pembelajaran yang interaktif sangat menunjang proses kegiatan pembelajaran, oleh karena itu media
pembelajaran dirasa sangat penting karena mampu memvisualisasikan materi pembelajaran kepada siswa. Salah satu
media pembelajaran yang marak digunakan saat ini berbasis augmented reality, karena media tersebut mampu
menggabungkan objek maya ke dalam sebuah lingkungan nyata berbentuk 3 dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality pada topik fotosintesis. Metode penelitian yang
digunakan adalah research and development (RnD) dan kajian literatur. Dalam penelitian pengembangan media
pembelajaran ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Borg & Gall yang memiliki 10 (sepuluh) langkah
dalam tahapan pengembangan. Namun, tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini akan dibatasi hanya sampai
pengembangan draf produk saja. Tahapan tersebut meliputi: (1) Penelitian dan pengumpulan informasi (Research and
information collection, (2) Perencaan (Planning), (3) Pengembangan draf produk (Develop preliminary from of product).
Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah teknologi augmented reality mampu diimplementasikan
sebagai media pembelajaran pada topik fotosintesis untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Dari hasi penelitian
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran berbasis augmented reality layak digunakan untuk
membantu proses pembelajaran dan memvisualisasikan materi yang abstrak pada topik fotosintesis agar mudah
dipahami siswa.
Kata kunci: Media pembelajaran, augmented reality, fotosintesis

PENDAHULUAN
Pembelajaran IPA adalah kegiatan belajar mengajar yang menuntut siswa agar terlibat secara fisika
maupun mental. Dalam mencapai tujuan pembelajaran IPA, guru sebagai pemberi pengalaman belajar harus
memahami hakikat dari pendidikan IPA bahwa IPA berhubungan secara langsung dengan lingkungan alam
sekitar, sehingga bukan hanya penguasaan fakta, konsep, dan prinsip saja, tetapi juga proses menemukan
kejadian secara alamiah disekitarnya (Depdiknas, 2006).
Peran guru tentunya sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu penting bagi guru
untuk dapat memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan. Seperti pernyataan Miarso
(2005) media mampu memberikan rangsangan yang bervariasi dalam otak kita, sehingga otak dapat berfungsi
secara optimal. Teknik komunikasi yang digunakan dalam pembelajaran akan berdampak pada upaya
bagaimana seorang guru mampu untuk mengidentifikasi, memilih dan menetapkan pendapat, metode
pengajaran, dan juga media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik seiring tuntutan
perkembangan zaman saat ini (Abdullah and Darmawan 2013). Pemilihan media pembelajaran yang tepat bagi
siswa akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan peserta didik (Sukoco et al.
2014).
Salah satu jenis media pembelajaran saat ini adalah media yang mengkolaborasikan antara media cetak
dengan dunia teknologi. Media dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di era sekarang
menjadi faktor yang menjanjikan dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran. Implementasi media
pembelajaran yang menggunakan aplikasi augmented reality banyak digunakan pada berbagai materi siswa
untuk menunjang pembelajaran. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan dunia maya
kedalam dunia nyata sehingga bisa membuat penggunanya berinteraksi secara langsung terhadap sistem
(Anggraini and Sunaryantiningsih 2018).
Media pembelaran augmented reality digunakan oleh peneliti untuk materi fotosintesis siswa SMP
Kelas VII. Pada materi tersebut dianggap sulit dan terlalu verbalitas bagi siswa, sehingga memperlukan
visualisasi berupa media pembelajaran (Hasanah and Nulhakim 2015b). Hal tersebut didukung (Köse 2008)
pada hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa materi fotosintesis banyak dijumpai miskonsepsi siswa.
Miskonsepsi tersebut dikarenakan siswa kurang memahami tentang materi yang sedang dipelajari.
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Materi fotosintesis dalam realisasinya membutuhkan berbagai komponen yang abstrak dan rumit,
sehingga perlu divisualisasikan dalam bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran augmented reality
adalah salah satu dari berbagai media pembelajaran yang akan dikembangkan peneliti untuk materi
fotosintesis. Augmented reality dirasa efektif dan mampu menjawab permasalahan yang sedang terjadi karena
materi fotosintesis sulit divisualisasikan. Materi fotosintesis memang membutuhkan media pembelajaran,
namun masih minim sekali peneliti yang mengembangkan media pembelajaran materi fotosintesis dalam
bentuk augmented reality.
Ada beberapa penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan media pembelajaran. Penelitian
yang pernah dilakukan oleh Hasanah dan Nulhakim (2015) dengan judul penelitian “Pengembangan Media
Pembelajaran Film Animasi Sebagai Media Pembelajaran Konsep Fotosintesis”. Hasilnya media pembelajaran
yang dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, hasil uji media memiliki
kekurangan yaitu animasi yang digunakan masih belum mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.
Penelitian yang telah dilakukan ini mengembangkan media pembelajaran materi fotosintesis menggunakan
film animasi.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin, Iswara dan Nurochmah (2014) dengan judul penelitian
“Implementasi Augmented Reality Pada Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Fotosintesis
Untuk siswa Kelas 5 SD Budi Luhur Pondok Aren”. Hasilnya, augmented reality mampu diimplementasikan
pada aplikasi pembelajaran interaktif materi fotosintesis. Siswa mengalami peningkatan minat belajar karena
menemukan metode belajar yang baru.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Syukriah dan Pranggarani (2016) dengan judul penelitian
“Implementasi Teknologi Augmented Reality 3D Pada Pembuatan Organologi Tumbuhan”. Hasilnya suasana
pembelajaran lebih menarik bagi siswa karena menggunakan metode baru dan objek yang ditampilkan
berwujud 3 dimensi di dunia maya tampil ke dunia nyata.
Namun pada penelitian ini, peneliti berfokus mengembangan media pembelajaran berbasis augmented
reality pada topik fotosintesis untuk siswa SMP kelas VII. Tujuan pada penelitiaan ini untuk mendesain dan
mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada topik fotosintesis untuk siswa SMP
kelas VII. Setelah dibuat penelitian ini diharapkan ada inovasi dari pendidik untuk selalu memperbarui kualitas
dunia pendidikan dalam hal media pembelajaran. Dalam kehidupan yang sudah banyak mengimplementasikan
teknologi dan komunikasi, namun masih minim pengembangan media yang memanfaatkan teknologi
augmented reality pada topik fotosintesis.
METODE
A. Desain Penelitian
Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah suatu metode untuk
melakukan penelitian, pengembangan dan menguji suatu produk penelitian. Dalam konteks pendidikan,
produk yang dimaksud berkaitan dengan sistem pendidikan. Penelitian dan pengembangan pada prinsipnya
berupaya untuk menghasilkan suatu komponen dalam sistem pendidikan melalui langkah langkah
penelitian dan validasi (Aan, 2013).
Dalam penelitian pengembangan pada media pembelajaran ini menggunakan model penelitian dan
pengembangan dari Borg & Gall. Menurut Borg & Gall dalam Sukmadinata (2013) ada sepuluh langkah
pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan sebagai berikut: (1) Penelitian dan pengumpulan
informasi (Research and information collection, (2) Perencaan (Planning), (3) Pengembangan draf produk
(Develop preliminary from of product), (4) Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing), (5) Merevisi
hasil uji coba (Main product revision), (6) Uji coba lapangan (Main field testing), (7) Penyempurnaan
produk hasil uji coba lapangan (Operational product revision), (8) Uji pelaksanaan lapangan (Operational
field testing), (9) Penyempurnaan produk akhir (Final product revision), dan (10) Diseminasi dan
implementasi (Dissemination and implementation). Namun pada penelitian yang dilakukan saat ini hanya
dibatasi sampai tahap pengembangan draf produk.

Research and
information
collection

Develop
Planning

preliminary

from of product

Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Strategi Penelitian dan Pengembangan Borg & Gall dibatasi
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Sumber: (Sukmadinata, 2013)

B. Sasaran dan Target Penelitian
Sasaran dan target penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII yang
sudah menerima pembelajaran topik fotosintesis.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik kajian literatur dan studi analisis dari
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai media pembelajaran augmented reality. Kajian
literatur tersebut digunakan untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga
peneliti bisa mengetahui kekurangan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.
D. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif karena dilakukan studi analisis
dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan.
E. Hipotesis
Dari berbagai metode penelitian, rancangan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data maka
peneliti dapat membuat hipotesis bahwa teknologi augmented reality mampu diimplementasikan dalam
bentuk media pembelajaran pada topik fotosintesis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan memaparkan prosedur yang akan ditempuh oleh peneliti dalam
membuat produk. Dalam prosedur , penelitian menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam
penelitian, menjelaskan secara analisis fungsi komponen dalam setiap tahapan penelitian produk dan
menjelaskan hubungan antar komponen dalam sistem. Dalam membuat produk langkah-langkah
pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dan pengumpulan informasi (Research and information collection
Penelitian dilakukan karena ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Potensi adalah
segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah
penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Selain itu potensi juga akan berkembang
menjadi masalah bila tidak dapat mendayagunakannya, namun masalah juga dapat dijadikan potensi
bilamana dapat mendayagunakannya (Sugiyono, 2015).
Penelitian dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan studi
lapangan dan studi pustaka. Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengetahui kegiatan dan sumber
belajar yang digunakan. Studi lapangan yang digunakan berupa analisis kurikulum yang berlaku di SMP,
analisis perkembangan belajar siswa, analisis penggunaan media dalam menunjang kegiatan
pembelajaran. Studi pustaka yang dilakukan peneliti adalah mencari teori yang berkaitan dalam
penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality untuk dan studi pustaka mengenai topik
fotosintesis untuk pembelajaran siswa SMP kelas VII.
2. Perencanaan (Planning)
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan pada tahap penelitian dan pengumpulan informasi,
maka peneliti menentukan desain media pembelajaran yang digunakan pada aplikasi augmented reality.
Setelah itu melakukan analisis KI, KD, dan IPKD yang akan digunakan pada pembelajaran siswa.
3. Pengembangan draf produk (Develop preliminary from of product)
Pengembangan produk dilakukan melalui pengumpulan bahan, pengolahan bahan, dan produksi
akhir. Bahan yang dikumpulkan berupa materi pembelajaran, bahan mentah desain, dan kuis yang
digunakan untuk bahan evaluasi pembelajaran siswa. Setelah bahan terpenuhi, maka dilakukan
pengolahan bahan untuk dijadikan aplikasi augmented reality. Ketika bahan selesai diolah, maka
dilakukan ekspor file menjadi apk agar bisa di instal pada smartphone pengguna. Media pembelajaran
berbasis augmented reality siap digunakan untuk pembelajaran topik fotosintesis.
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a. Desain Aplikasi

Gambar 2. Desain Home Aplikasi
Desain pada aplikasi ini dibuat menggunakan software adobe photoshop. Desain ini nanti yang akan
dimasukkan ke dalam aplikasi dan digunakan menjadi user interface application
b. Desain Marker

Gambar 3. Desain Marker
Komponen yang dibutuhkan dalam aplikasi augmented reality salah satunya adalah marker. Ketika
marker di scan oleh aplikasi maka akan memunculkan output yang berbentuk 3 dimensi. Setelah
marker selesai dibuat, maka harus diupload di unity agar marker mampu dikenali oleh aplikasi.
c. Desain Output

Gambar 4. Desain Output Aplikasi
Desain output ini ditampilkan menjadi gambar 3 dimensi yang muncul setelah marker discan. Gambar
ini awalnya hanya berbentuk 2 dimensi, namun agar lebih bagus maka perlu dirancang menjadi 3
dimensi menggunakan aplikasi blender. Setelah objek 3 dimensi selesai maka membutuhkan Vuforia
SDK. Vuforia adalah augmented reality software development kit (SDK) untuk perangkat android
yang digunakan untuk membuat aplikasi.
d. Desain Buku Pendamping Augmented Reality
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Gambar 5. Desain Buku Pendamping Augmented Reality
Setelah tahap pembuatan aplikasi selesai, maka dilanjut untuk pembuatan buku pendamping yang
berisi ringkasan materi dan marker untuk di scan menggunakan kamera handphone.

B.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang dipaparkan adalah aplikasi augmented reality yang sudah siap digunakan untuk
kegiatan pembelajaran
1. Home Aplikasi

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Home
Pada awal aplikasi terdapat 5 tombol yang dapat dijalankan untuk aplikasi. 1) Open Camera
digunakan untuk membuka kamera ketika akan melakukan scan marker. 2) Quiz akan memunculkan
soal latihan evaluasi bagi siswa tentang materi fotosintesis. 3) Reference adalah rujukan yang
membantu dalam tahap pembuatan komponen dan materi aplikasi. 4) About us berisi rincian dan
profil pembuat aplikasi. 5) tombol X digunakan untuk keluar dari aplikasi.
2. Open Camera

Gambar 7. Tampilan ketika Open Camera
Tombol Open Camera ketika diklik maka langung membuka kamera untuk melakukan scan marker.
Maka di aplikasi akan muncul objek 3 dimensi mengenai proses fotosintesis
3. Quiz
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Gambar 8. Quiz
Didalam tab kuis akan berisi soal evaluasi materi mengenai fotosintesis. Terdapat 20 soal evaluasi
dilengkapi dengan jawaban benar salah dan pembahasan soal tersebut. Diakhir kuis terdapat penilaian
skor akumulasi yang didapatkan selama menjawab soal tersebut.

4. Buku Pendamping

Gambar 9. Buku Pendamping
Buku pendamping ini digunakan untuk melengkapi aplikasi, karena didalamnya berisi ringkasan materi
dan marker mengenai proses fotosintesis
C.

Pembahasan
Dari hasil kajian literatur dan desain pengembangan produk yang telah dilakukan dapat diketahui
bahwa pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis augmented reality bisa dan layak digunakan pada
topik fotosintesis untuk siswa SMP. Secara keseluruhan untuk pembuatan aplikasi ini membutuhkan
perancangan yang maksimal terlebih dahulu kemudian dilanjutkan untuk membuat desain aplikasi. Selain itu,
dalam pembuatan aplikasi juga membutuhkan koneksi internet untuk terhubung ke website unity agar bisa
melakukan upload marker kepada aplikasi. Setelah aplikasi digunakan maka bisa dipasang pada perangkat
android untuk digunakan pada proses pembelajaran. Aplikasi augmented reality membutuhkan kamera agar
bisa melakukan pemindaian marker didalam buku pendamping.
Dalam studi analisis yang dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang pernah
dilakukan oleh Hasanah dan Nulhakim (2015) dengan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran
Film Animasi Sebagai Media Pembelajaran Konsep Fotosintesis”. Hasilnya media pembelajaran yang
dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, hasil uji media memiliki
kekurangan yaitu animasi yang digunakan masih belum mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sebagai
efekttivitas media pembelajaaran karena objek yang dipilih dirasa membosankan. Pada media yang
dikembangkan juga terdapat soal evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa, namun masih minim jumlahnya
hanya 1. Penelitian yang telah dilakukan ini mengembangkan media pembelajaran materi fotosintesis
menggunakan film animasi. Hal tersebut yang akan dikembangkan oleh peneliti menggunakan media
pembelajaran augmented reality pada materi fotosintesis.
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin, Iswara dan Nurochmah (2014) dengan judul penelitian
“Implementasi Augmented Reality Pada Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Fotosintesis
Untuk siswa Kelas 5 SD Budi Luhur Pondok Aren”. Penelitian yang telah dilakukan ini di uji cobakan untuk
siswa SD kelas 5 Budi Luhur Pondok Aren untuk materi fotosintesis. Hasilnya, augmented reality mampu
diimplementasikan pada aplikasi pembelajaran interaktif materi fotosintesis. Siswa mengalami peningkatan
minat belajar karena menemukan metode belajar yang baru. Saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya
adalah aplikasi ini bisa digunakan secara luas pada berbagai materi. Namun, penelitian yang akan peneliti
lakukan saat ini subjeknya adalah siswa SMP kelas VII, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya pada siswa SD kelas V.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Syukriah dan Pranggarani (2016) dengan judul penelitian
“Implementasi Teknologi Augmented Reality 3D Pada Pembuatan Organologi Tumbuhan”. Hasilnya suasana
pembelajaran lebih menarik bagi siswa karena menggunakan metode baru dan objek yang ditampilkan
berwujud 3 dimensi di dunia maya tampil ke dunia nyata. Saran dari peneliti sebelumnya, aplikasi ini dapat
ditambahkan suara pada penyampaian informasinya agar dapat lebih menarik siswa dan memudahkan untuk
memahami materi yang diajarkan. Maka dari itu, peneliti saat ini akan mengembangkan aplikasi augmented
reality untuk materi fotosintesis yang dilengkapi animasi suara dan objek 3 dimensi.
Melihat berbagai kekurangan dan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti
sekarang akan mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality pada topik fotosintesis. Oleh
karena itu, inovasi media yang akan dikembangkan saat ini berbentuk 3 dimensi, dilengkapi dengan animasi
suara dan objek 3 dimensi sehingga bisa secara virtual digunakan pada pembelajaran. Selain itu, aplikasi
dilengkapi dengan soal evaluasi pembelajaran dan panduan penggunaan aplikasi pembelajaran.
Pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality yang digunakan pada proses
pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa karena objek yang digunakan didalam aplikasi
mampu memvisualisasikan materi fotosintesis yang abstrak dan proses fotosintesis didalamnya tidak dapat
dilihat tanpa divisualisasikan didalam animasi pembelajaran (Mantasia and Jaya 2016).
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media
pembelajaran berbasis augmented reality mampu diimplementasikan dan digunakan pada topik fotosintesis
untuk siswa SMP. Media pembelajaran augmented reality mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena
terdapat objek 3 dimensi yang menarik dan menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Namun dalam
penelitian ini memiliki batasan hanya sampai pengembangan produk media saja. Saran bagi peneliti
selanjutnya diharapkan mampu melakukan uji publik baik melalui skala kecil maupun skala besar, sehingga
keberhasilan media dapat teruji dan terukur secara valid.
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Abstrak
Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat. Dengan demikian Kementrian pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020
memerintahkan agar penyelenggaraan pembelajaran berlangsung dari rumah secara daring. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Universitas Hamzanwadi, memperoleh gambaran
keterlaksanaan proses perkuliahan dan menemukan solusi selama berlangsungnya masa Pandemi COVID 19. Metode
Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Dosen dan Mahasiswa di
Universitas Hamzanwadi. Sampel Penelitian adalah dosen dan mahasiswa yang terdiri dari tiga program study yaitu
Program Studi Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika dan Pendidikan Anak Usia Dini yang berjumlah 92 orang.
Hasil penelitian ini adalah, 1) sebanyak 100% Dosen dan mahasiswa sudah melakukan pembelajaran secara daring; 2)
81.5% Dosen dan Mahasiswa menyatakan waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal perkuliahan; 3) 47,8%
mahasiswa menyatakan informasi yang diperoleh baik dan 30,4% mahasiswa menyatakan informasi yang diperoleh
melalui pembelajaran daring cukup baik; 4) 69,6 mahasiswa menyatakan aplikasi yang digunakan selama daring adalah
Whatss App; 5) 44,6% mahasiswa menyatakan sudah terbiasa dengan pembelajaran daring; 6) 34,8% menyatakan
pembelajaran daring tidak mempermudah proses pembelajaran dan bimbingan; 7) 63% mahasiswa menyatakan kendala
dalam pembelajaran daring adalah kuota yag terbatas; 8) Hambatan pembelajaran daring terhadap kondisi psikis
mahasiswa adalah berpengaruh 40,2%, cukup berpengaruh 33,7%, sangat berpengaruh 15,2%. Berdasarkan data
tersebut diperoleh bahwa pelaksanaan pembelajaran Daring di Universitas Hamzanwadi selama masa pandemi Covid19
sudah cukup baik. Agar pembelajaran lebih maksimal diharapkan Dosen lebih mengembangkan pengetahuan dalam
bidang IT dan pendidikan, mengaplikasikannya di kelas on line secara intensif, membuat bahan ajar, serta memberikan
batas waktu yang cukup sesuai pada mahasiswa dalam mengumpulkan tugas.
Kata kunci: Pembelajaran Daring, Pembelajaran Masa Pandemi

PENDAHULUAN
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang
menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa
menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian (Pane
2020). Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir
Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa
negara, termasuk Indonesia(alodokter.com 2020). Adanya penyebaran virus corona di Indonesia tidak hanya
berpengaruh di bidang ekonomi tapi juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu Presiden Jokowi
menyampaikan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah harus benar-benar
efektif dilakukan, proses Belajar dari Rumah dilakukan melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dengan
pemanfaatan teknologi informasi(Pakpahan and Fitriani 2020).
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2O2O
tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan hormat kami sampaikan hal-ha1 sebagai berikut: 1). Belajar dari Rumah selama darurat
penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol
penanganan COVID-19; dan; 2). Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/ luring
dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah , (Kebudayaan 2020). Dengan
demikian pembelajaran di tingkat universitas berlangsung secara daring mulai tanggal 16 Maret 2020. Kondisi
tersebut merupakan hal yang baru bagi mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang belum terbiasa untuk
melaksanakan perkuliahan secara daring seluruhnya. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar
yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi(Kementrian RISTEKDIKTI
2016). Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya
belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia,
pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar(Arifa 2020). Penelitian lain menyebutkan
dalam kondisi adanya wabah Covid-19, pembelajaran daring dapat digunakan dengan pertimbangan
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memperhatikan kondisi mahasiswa dan dosen, sehingga akan terbiasa menyesuaikan dengan sistem daring,
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik(Jamaluddin et al. 2020). Penelitian yang dilakukan Purwanto
(2020) pada siswa Sekolah Dasar menunjukkan adanya kendala yang dialami oleh murid, guru dan orang tua
dalam kegiatan belajar mengajar online seperti penguasaan teknologi yang masih kurang dan penambahan
biaya kuota internet (Purwanto et al. 2020).
Selain menghadapi kendala dalam pembelajaran di masa pandemi, hasil posistif juga diperoleh seperti
penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2020) menyatakan 82% mahasiswa mendukung dan semakin
semangat dalam menyiapkan teknologi untuk modus baru pembelajaran menggunakan Daring (Khasanah,
Pramudibyanto, and Widuroyekti 2020). Penelian lain yang dilakukan oleh Jamaluddin (2020) menunjukkan
lebih dari 60% responden terbiasa melakukan pembelajaran dengan sistem daring sehingga sebanyak 50%
menyatakan bahwa sistem daring dapat mempermudah proses pembelajaran dan pembimbingan dalam kondisi
tertentu (Jamaluddin et al. 2020). Hasil positif juga diperoleh dari penelitian Firman dan Rahayu (2020), hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) mahasiswa telah memiliki fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk
mengikuti pembelajaran online; (2) pembelajaran online memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan
mampu mendorong munculnya kemandirian belajar dan motivasi untuk lebih aktif dalam belajar; dan (3)
pembelajaran jarak jauh mendorong munculnya perilaku social distancing dan meminimalisir munculnya
keramaian mahasiswa sehingga dianggap dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan
kampus (Firman and Rahayu 2020a).
Berdasarkan study literature yang telah dikaji sebelumnya, peneliti ingin mengetahui kondisi
pembelajaran daring di Universitas Hamzawadi pada masa pandemik Covid 19. Dengan demikian akan dicari
solusi yang dapat agar pembelajaran daring berlangsung secara efektif dan efisien.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian adalah sebuah jembatan
antara teori dengan dunia nyata yang berhubungan dengan keseharian manusia (Syahrum and Salim 2012).
Metode penelitian kualitatif adalah Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan 2016). Adapun teknik yang digunakan adalah metode survey.
Metode survey adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dari narasumber untuk melakukan
pengamatan yang menanyakan tentang kepercayaan, pendapat, karakteristik dan perilaku yang akan atau telah
terjadi (Adiyanta 2019). Menurut M. Nazir, penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk
mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang
institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu(Qomariah 2017). Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 92 orang dosen dan mahasiswa
Universitas Hamzanwadi yang terdiri dari tiga program study yaitu Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika
dan Pendidikan Anak Usia Dini. Data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan
kepada seluruh responden dalam bentuk google form. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis untuk
dideskripsikan.
Komponen yang terdapat dalam kuesioner terdiri atas beberapa pertanyaan yaitu informasi mengenai
kelas, (1) Apakah dilaksanakan pembelajaran daring atau tidak?; (2) Apakah pembelajaran daring
dilaksanakan sesuai jadwal; (3) Bagaimana informasi yang diperoleh dari pembelajaran daring?; (4) Media
apakah yang digunakan untuk proses pembelajaran daring?; (5) Apakah responden terbiasa dengan
pembelajaran daring?; (6) Apakah pembelajaran daring mempermudah proses pembelajaran dan bimbingan?;
(7) Apakah terdapat hambatan pembelajaran dengan system daring?; (8) Pengaruh hambatan terhadap kondisi
psikis responden?
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Singkat Responden
Universitas Hamzanwadi mulai berdiri secara resmi pada tanggal 23 September 2016. Universitas
Hamzanwadi memiliki 4 (empat) Fakultas dan menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) Program Studi, yakni:
(1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 15 (lima belas) Program Studi: (a) Bimbingan dan
Konseling, (b) Pendidikan Anak Usia Dini, (c) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (d) Pendidikan Bahasa
Inggris, (e) Pendidikan Biologi, (f) Pendidikan Ekonomi, (g) Pendidikan Fisika, (h) Pendidikan Geografi, (i)
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, (j) Pendidikan Informatika, (k) Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi,
(l) Pendidikan Matematika, (m) Pendidikan Sejarah, (n) Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, dan (o)
Pendidikan Sosiologi; (2) Fakultas Fakultas Teknik dengan 5 (lima) Program Studi: (a) Manajemen
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Informatika, (b) Sistem Informasi, (c) Teknik Informatika, (d) Teknik Lingkungan, dan (e) Teknik
Komputer; (3) Fakultas Kesehatan dengan 1 (satu) Program Studi yakni Farmasi; dan (4) Fakultas MIPA
dengan 1(satu) Program Studi yakni Statistika.
Responden dalam penelitian ini terdiri dari dosen dan mahasiswa Universitas Hamzanwadi sebanyak
92 orang. Terdiri dari tiga program studi yaitu program study pendidikan fisika, program studi pendidikan
Matematika dan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun data sebaran respondennya adalah sebagai
berikut.

Gambar 1 Sebaran Responden yang Mengisi Kuesioner Penelitian

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa seluruh dosen dan mahasiswa di Universitas Hamzanwadi sudah
melaksanakan pembelajaran daring (100%).

Gambar 2 Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa responden menjawab pertanyaan yang bervariatif.
Gambar 2 menjelaskan bahwa sebanyak 81.5% mahasiswa dan dosen melaksanakan pembelajaran daring
sesuai jadwal dan 18.5% tidak sesuai jadwal. Hal ini dikarenakan dari segi mahasiswa sendiri ada yang tinggal
di daerah pelosok, dimana sinyal internet sering mengalami gangguan. Melalui pembelajaran daring seringkali
mahasiswa terlambat mengetahui informasi sehingga mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan jadwal.
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Gambar 3. Informasi yang diperoleh melalui pembelajaran Daring
Informasi yang diperoleh selama pembelajaran daring baik 47,8%, yang menjawab cukup baik 30,4%
dan sisanya sangat baik 7% dan kurang baik 16,3. Dengan demikian diketahui bahwa informasi yang diperoleh
mahasiswa selama pembelajaran daring cukupbaik. Hasil penelitian yang sama diperoleh oleh Hasanah di FTK
UIN Sunan Gunung DjatiHasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukan aktivitas belajar daring
mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 atas kebijakan belajar di rumah “cukup baik”(Hasanah et
al. 2020).

Gambar 4. Media yang digunakan selama pembelajaran Daring
Beradasrkan gambar 4 media yang paling banyak digunakan saat pembelajaran daring adalah Whats
app 69,6% selanjutnya perpaduan antara Whats App, google classroom dan Zoom Meeting 32,6%. Sisanya
google classroom 29,3%, yaoutube 20,7%, zoom meeting 19,6%, Facebook 14,1% dan e-learning 1,1%.
Aplikasi Whatss App paling banyak digunakan karena sebagian besar mahasiswa dan dosen sudah memiliki
akun whatss App sebelumnya, selain itu aplikasi Whats App juga lebih mudah digunakan.
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Gambar 5. Responden Terbiasa dengan Pembelajaran Daring
Pada gambar 5 mengenai tanggapan keterbiasaan dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan
pembelajara daring adalah 44,6% responden menyatakan terbiasa, 27,2% responden menyatakan tidak terbiasa
dan 28,3% menyatakan mungkin terbiasa. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring sebelumnya jarang
digunakan, tapi karena adanya virus corona maka perkuliahan dilakukan secara daring untuk semua mata
kuliah. Dengan demikian semua mahasiswa dan dosen belum terbiasa sepenuhnya dengan pembelajaran
daring. Dengan demikian diharapkan semua dosen Universitas Hamzanwadi mengambil keadaan ini sebagai
motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam bidang IT. Dengan demikian pembelajaran daring yang
dihasilkan semakin berkualitas baik dan semakin meningkat dengan mengikuti pelatihan dan seminar dalam
bidang IT maupun bidang pendidikan. Hal ini merupakan tututan bagi profesi Dosen sehingga mahasiswa
dapat termotivasi mengembangkan diri dan akan bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan mahasiswa
dalam bidangya sebagai pendidik.

Gambar 6. Pembelajaran Daring dalam Proses Bimbingan
Pada Gambar 6 respon mahasiwa dan dosen menyatakan pembelajaran Daring mempermudah proses
pembelajarandan bimbingan sebanyak 29,3%, mahasiswa dan dosen yang menyatakan pembelajaran daring
tidak mempermudah proses pembelajaran dan bimbingan sebanyak 34,8% dan yang menyatakan mungkin
mempermudah proses pembelajaran dan bimbingan 38%. Sedikitnya mahasiswa dan dosen Universitas
Hamzanwadi yang menyatakan Daring mempermudah proses pembelajaran dan bimbingan adalah karena
sistem pembelajaran Daring tentunya tidak sama dengan proses pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran
dengan tatap muka tentunya mahasiswa dan dosen lebih leluasa dalam menyampaikan informasi serta
pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Disarankan sebaiknya dosen merekam penjelasan
dalam bentuk video yang diunggah ke youtube agar kuota mahasiswa dapat lebih hemat saat memutar video,
karena banyak operator penyedia paket internet yang menawarkan gratis untuk youtube. Pada pembelajaran
Daring seperti yang dinyatakan oleh Firman dan Rahayu, di Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) data penelitian juga menunjukkan bahwa
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banyak mahasiswa yang kesulitan dalam memahami materi kuliah yang diberikan secara online. Materi kuliah
yang kebanyakan berupa bahan bacaan tidak bisa dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa. Mahasiswa
beranggapan bahwa mambaca materi dan mengerjakan tugas saja tidak cukup, mereka membutuhkan
penjelasan langsung secara verbal dari dosen mengenai beberapa materi yang sifatnya kompleks. Komunikasi
dengan dosen melalui applikasi pesan instan ataupun pada kolom diskusi yang disediakan oleh applikasi kelaskelas virtual tidak mampu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai materi yang sedang dibahas (Firman
and Rahayu 2020).

Gambar 7. Hambatan Pembelajaran Daring
Berdasarkan Gambar 7 hambatan terbesar pembelajaran daring di Universitas Hamzanwadi adalah
kuota terbatas (63%). Hal ini dikarenakan sebagian besar mahasiswa memang tergolong dari keluarga kurang
mampu. Oleh karena itu mahasiswa memiliki kemampuan terbatas dalam membeli paket data. Hambatan yang
kedua adalah jaringan yang tidak stabil (41,3%), hal ini dikarenakan masa pandemic covid 19 banyak yang
menggunakan apikasi internet oleh karena itu akses jaringan lebih sulit dari sebelumnya. Hambatan berikutnya
adalah tugas yang menumpuk (26,1%) hal ini dikarenakan semua dosen memberikan tugas setiap pertemuan
secara daring. Hal ini menyebabkan tugas mahasiswa menumpuk. Hambatan selanjutnya adalah semua opini
di atas dialami mahasiswa (25%) dan siswanya penguasaan IT yang terbatas 2,2%. %. Hal ini dikarenakan
hampir seluruh dosen pada tiap pertemuan memberikan tugas Akhirnya tugas menumpuk namun inforasi yang
diperoleh mahasiswa mengenai tugas tersebut belum tersampaikan seluruhnya. Oleh karena itu sebaiknya
pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh yang berkualitas. Sebagaiman yang
dinyatakan oleh Munir, pembelajar perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan komponen penyelenggara
pembelajaran jarak jauh. Pendidikan merupakan konsep “guided didactic conversation” yaitu interaksi dan
komunikasi yang bersifat mem- bimbing dan mendidik pembelajar, sehingga mereka merasa nyaman untuk
belajar membahas topik yang mereka minati. Untuk itu materi pembelajaran harus didesain semenarik
mungkin yang menarik minat untuk dipelajari oleh pembelajar. Materi pembelajaran itu pun harus bersifat
“self-instructed” atau belajar mandiri atau individual(Munir, 2009). Dengan demikian dibutuhkan bahan ajar
atau modul yang membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Serta bimbingan dari dosen harus lebih intensif
di tiap pertemuan dalam kelas online.
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Gambar 8. Pengaruh Hambatan terhadap kondisi psikis Responden
Pada gambar 8 dapat diketahui bahwa pengaruh hambatan pembelajaran daring terhadap kondisi
mahasiswa adalah berpengaruh 40,2%, cukup berpengaruh 33,7%, sangat berpengaruh 15,2%, kurang
berpengaruh 6,5% dan tidak berpengaruh 6,5%. Dengan demikian diketahui bahwa hambatan pembelajaran
daring cukup berpengaruh terhadap kondisi psikis dari mahasiswa. Hambatan dikarenakan kuota terbatas,
jaringan internet yang tidak stabil dan tugas yang menumpuk. Oleh karena itu diharapkan Dosen Universitas
Hamzanwadi tidak memberikan tugas yang berlebihan serta memberi rentang waktu pengumpulan tugas yang
cukup lama kepada mahasiswa dan memberi keringanan kepada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan
tugas karena masalah jaringan. Selain itu menggunakan cara pengumpulan tugas yang tidak begitu rumit agar
mahasiswa bisa mengumpulkan tugas tepat waktu.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pembelajaran daring di Universitas Hamzanwadi sudah terlaksana dan informasi yang diperoleh
mahasiswa cukup baik.
2. Mahasiswa dan Dosen belum terbiasa dengan pembelajaran Daring
3. Pembelajaran Daring yang dilaksanakan masih belum mempermudah proses pembelajran dan
bimbingan
4. Masih terdapat kendala atau hambatan pembelajaran Daring yang cukup berpengaruh terhadap kondisi
psikis mahasiswa.
B. Saran
1. Dosen Universitas Hamzanwadi lebih mengembangkan keilmuan di bidang IT dan pembelajaran yang
dapat meningkatkan pembelajaran dan bimbingan.
2. Dosen Universitas Hamzanwadi tidak memberikan tugas yang menumpuk serta member keringanan
dalam segi waktu pengumpulan tugas pada mahasiswa.
3. Dosen Universitas Hamzanwadi diharapkan membuat bahan ajar yang melaih mahasiswa untuk dapat
belajar mandiri.
4. Diberikan tambahan kuota bagi mahasiswa Universitas Hamzanwadi selama masa pandemic covid 19.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring menggunakan e- learning madrasah selama
masa pandemi Covid- 19 pada mata pelajaran IPA. Penelitian menggunakan metode penelitian survey online, berupa
google formulir, dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada 70 responden siswa kelas IX MTsN 1 Jombang. Berdasarkan
data diperoleh hasil bahwa setelah menggunakan e-learning madrasah: (1). Siswa yang mengetahui nama organ
reproduksi manusia= 92,9% (2). Siswa yang mengetahui macam-macam pembelahan sel= 38,6 % (3). Siswa yang
mengetahui tahap pembelahan sel mitosis= 47,1 % (4) Siswa yang mengetahui tahap pembelahan sel meiosis= 50 % (5)
Siswa yang mengetahui perbedaan spermatogenesis dan oogenesis= 55,7 % (6) Siswa yang mengetahui penyakit pada
organ reproduksi manusia= 52,9 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring menggunakan e- learning
madrasah, efektif digunakan dalam pembelajaran IPA pada masa pandemi Covid- 19. Sementara siswa menyebutkan
keuntungan menggunakan e-learning Madrasah adalah (1) Simple/mudah (2) Berlatih disiplin (3) Materi dalam bahan
ajar mudah dipelajari/didownload, sewaktu-waktu bisa dipelajari kembali (4) Tidak perlu mencatat (5) Mudah
mengumpulkan tugas (6) Bisa belajar IT. Sedangkan kendala dalam menggunakan e-learning Madrasah adalah: (1)
Terkadang error (2) Sulit memahami karena tidak tatap muka (3) Memerlukan paketan (4) Jaringan terkadang susah (5)
Repot karena mengisi absen di setiap Mata pelajaran.
Kata kunci: Efektivitas, Pembelajaran daring, e-learning madrasah, pandemi Covid-19

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tahun 2020, Korona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun, Korona masih
mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di sanasini, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus
yang menyebabkan penyakit menular ke manusia.
Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan.
Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapa saja, mulai dari
bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan ganguan ringan pada sistem
pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama
kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah
menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga
WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global.
Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam
rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka
semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Sehingga
berdampak ke berbagai sektor. Tidak hanya sektor ekonomi, sosial, pariwisata, bahkan juga berdampak pada
sektor pendidikan.
Salah satu dampak pada sektor pendidikan adalah Kementerian Agama (Kemenag) menyerahkan
keputusan belajar daring, atau tatap muka di sekolah madrasah kepada daerah. Pembelajaran di madrasah
dilakukan sesuai kondisi zona daerahnya. bila berada di zona hijau dan telah memenuhi persyaratan sesuai
Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, serta disetujui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19
setempat, maka Kepala Kanwil Kemenag Provinsi atau Kepala Kemenag Kabupaten/ Kota dapat menyetujui
madrasah di daerah itu melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, harus tetap menerapkan protokol
kesehatan. Kantor wilayah Kemenag Provinsi memberikan persetujuan untuk Madrasah Aliyah (MA).
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Kakankemenag Kabupaten/ Kota untuk MTs dan MI. Tetapi apabila madrasahnya berada di zona selain hijau
(zona merah, oranye, dan kuning), maka proses pembelajaran tetap dilakukan dari rumah (daring) dengan
memanfaatkan teknologi. Untuk mendukung pembelajaran di rumah (Daring) dan dalam rangka
menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan
Penyebaran Virus Covid-19 telah diberlakukan aplikasi e-Learning di madrasah yang disiapkan oleh Direktorat
KSKK Madrasah secara gratis.
E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan
adalah jaringan computer. Bahan–bahan pembelajaran mudah diakses sehingga memungkinkan peserta didik
melakukan pembelajaran berulang kali agar peserta didik lebih mudah memahami materi tersebut. Media
pembelajaran E- learning madrasah merupakan media pembelajaran yang baru bagi peserta didik, tentu banyak
kendala yang dihadapi dalam menggunakannya, terutama pada mata pelajaran IPA. Oleh karena itu peneliti
melakukan penelitian terkait dengan Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Mata Pelajaran IPA.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas pembelajaran daring menggunakan E- Learning Madrasah pada mata pelajaran IPA.
2. Apa keuntungan peserta didik dalam menggunakan E- Learning Madrasah
3. Apa kendala peserta didik dalam menggunakan E- Learning Madrasah
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui efektivitas pembelajaran daring menggunakan E- Learning Madrasah pada mata pelajaran
IPA
2. Mengetahui keuntungan peserta didik dalam menggunakan E- Learning Madrasah
3. Mengetahui kendala peserta didik dalam menggunakan E- Learning Madrasah
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dalam
pembelajaran daring menggunakan e- learning madrasah
2. Manfaat Praktis
a. Bagi sekolah
Memberikan masukan kepada sekolah terkait kendala yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran
daring menggunakan e- learning.
b. Bagi guru
Memberikan masukan kepada guru terkait administrasi dalam e- learning yang perlu dilengkapi agar
pembelajaran daring menggunakan e- learning dapat lebih efektif.
c. Bagi siswa
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran daring
menggunakan e- learning
METODE
Penelitian ini dilaksanakan di MTsN 1 Jombang yang beralamat di Jln. Prof. M. Yamin 56 Jombang, Jawa
Timur. Penelitian dilaksanakan selama 2 hari, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21
Agustus 2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas IX MTsN 1 Jombang Tahun Pelajaran 2020/
2021. Dimana dari seluruh siswa-siswi kelas IX MTsN 1 Jombang yang berjumlah 234 siswa, ada 70 siswa
yang mengisi survey (sebagai responden). Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 siswa
(responden).
Karena masa pandemi covid-19 maka metode untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring
menggunakan e- learning madrasah pada mata pelajaran IPA ini adalah metode penelitian survey digital
(online), berupa Google Formulir (Google Form). Dimana siswa sebagai sampel diminta untuk mengisi
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kuesioner dalam link google formulir yang dikirimkan peneliti secara online kepada siswa (responden),
kemudian hasil dari pengisian siswa dikirimkan kembali ke peneliti secara online.
Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu
statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan dan penyajian data dengan
harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data.
Berikut beberapa pertanyaan (kuesioner) dalam google formulir yang disusun peneliti untuk mengetahui
efektivitas pembelajaran daring menggunakan e- learning madrasah pada mata pelajaran IPA ini:
1. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui nama organ reproduksi manusia
a) Mengetahui
b) Tidak mengetahui
2. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui macam-macam pembelahan sel?
a) Mengetahui
b) Sebagaian mengetahui
c) Tidak mengetahui
3. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui tahap pembelahan sel mitosis?
a) Mengetahui
b) Sebagaian mengetahui
c) Tidak mengetahui
4. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui tahap pembelahan sel meiosis?
a) Mengetahui
b) Sebagaian mengetahui
c) Tidak mengetahui
5. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui perbedaan spermatogenesis dan
oogenesis?
a) Mengetahui
b) Sebagaian mengetahui
c) Tidak mengetahui
6. Dengan menggunakan E- Learning Madrasah, Apakah kalian mengetahui penyakit pada organ reproduksi?
a) Mengetahui
b) Sebagaian mengetahui
c) Tidak mengetahui
7. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan E- Learning dalam mempelajari IPA?
a) Mudah
b) Sulit
8. Apa saja keuntungan kalian mengikuti pembelajaran IPA menggunakan E- Learning?
9. Apa saja kesulitan kalian mengikuti pembelajaran IPA menggunakan E- Learning?
10. Apa kendala kalian dalam mempelajari IPA menggunakan E- Learning?
KAJIAN TEORI
A. Definisi Efektivitas
Menurut Richard. M. Steers (1985), “efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu
sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan
cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Dalam
pembelajaran diperlukan perencanaan yang matang, pembuatan perangkat pembelajaran, pemilihan strategi,
media, teknik, model pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran yang semua itu saling berkesinambungan.
Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan
pembelajaran tercapai secara maksimal maka dapat dikatakan pembelajaran mencapai efektivitasnya. Di
samping itu, keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan efisiensi pembelajaran. Proses belajar mengajar
dikatakan efektif apabila pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta siswa dapat
menyerap materi pelajaran dan mempraktekkannya.
Menurut Slavin (2000), keefektifan pembelajaran dapat diukur menggunakan empat indikator sebagai
berikut:
1. Kualitas pembelajaran (quality of insurance), yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga
siswa dengan mudah dapat mempelajarinya atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil
tingkat kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran. Penentuan tingkat keefektifan
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pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut
ketuntasan belajar.
2. Kesesuiaan tingkat pembelajara (appropriate level of instruksion) yaitu sejauh mana guru memastikan
tingkat kesiapan siswa dalam menerima materi baru.
3. Insentif yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugastugas dan mempelajari materi yang diberikan. Makin besar motivasi yang diberikan, makin besar pula
keaktifan siswa dengan demikian pembelajaran akan efektif.
4. Waktu, yaitu waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran akan efektif
apabila siswa dapat menyelesaikan pelajaran sesuai dengn waktu yang ditentukan.
B. Definisi Pembelajaran Daring
Pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara
guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan
kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat
mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online).
Sistem pembelajaran daring dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang
terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama
menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media
lainnya sebagai media pembelajaran seperti e-learning. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa
mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda.
C. Definisi E- Learning Madrasah
E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun
dan dimanapun (Dahiya, 2012). Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an
(Waller and Wilson, 2001). Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat/ gagasan tentang
pembelajaran elektronik, antara lain adalah: on-linelearning, internet-enabled learning, virtual learning, atau
web-based learning. Ada 3 (tiga) hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik (e-learning), yaitu:
(a) kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, dalam hal ini dibatasi pada penggunaan
internet, (b) tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya
External Harddisk, Flaskdisk, CD-ROM, atau bahan cetak, dan (c) tersedianya dukungan layanan tutor yang
dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Di samping ketiga persyaratan tersebut di atas
masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya, seperti adanya: (a) lembaga yang menyelenggarakan dan
mengelola kegiatan e-learning, (b) sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi
komputer dan internet, (c) rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui oleh setiap
peserta belajar, (d) sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar, dan (e)
mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara.
E-learning Madrasah adalah sebuah aplikasi gratis produk Madrasah yang ditujukan untuk menunjang
proses pembelajaran di Madrasah dari mulai Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan
Madrasah Aliyah (MA), agar lebih terstruktur, menarik dan interaktif. E-learning Madrasah memiliki 6 role
akses diantaranya :
1. Operator Madrasah (Administrator)
2. Guru Mata Pelajaran
3. Guru Bimbingan Konseling
4. Wali Kelas
5. Siswa
6. Supervisor (Kepala Madrasah dan jajarannya)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilaksanakan survey terhadap siswa siswi kelas IX MTsN 1 Jombang terkait efektivitas
pembelajaran daring menggunakan e- learning madrasah pada mata pelajaran IPA, diperoleh data sebagai
berikut:
1. Siswa yang mengetahui nama organ reproduksi manusia setelah mengikuti pembelajaran daring
menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 92, 9 %
b. Siswa yang tidak mengetahui= 7,1 %
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Gambar 1. Diagram Persentase Siswa yang Mengetahui Nama Organ Reproduksi Manusia Setelah
Mengikuti Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
2. Siswa yang mengetahui macam-macam pembelahan sel setelah mengikuti pembelajaran daring
menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 38,6 %
b. Siswa yang mengetahui sebagian = 58,6 %
c. Siswa yang tidak mengetahui = 2,8 %

Gambar 2. Diagram Persentase Siswa yang Mengetahui Macam-Macam Pembelahan Sel Setelah Mengikuti
Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
3. Siswa yang mengetahui tahap pembelahan sel mitosis setelah mengikuti pembelajaran daring
menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 47,1 %
b. Siswa yang mengetahui sebagian = 48,6 %
c. Siswa yang tidak mengetahui = 4,3 %

Gambar 3. Diagram Persentase Siswa yang Mengetahui Tahap Pembelahan Sel Mitosis Setelah Mengikuti
Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
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4. Siswa yang mengetahui tahap pembelahan sel meiosis setelah mengikuti pembelajaran daring
menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 50 %
b. Siswa yang mengetahui sebagian = 44,3 %
c. Siswa yang tidak mengetahui = 5.7 %

Gambar 4. Diagram Persentase Siswa yang Mengetahui Tahap Pembelahan Sel Meiosis Setelah Mengikuti
Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
5. Siswa yang mengetahui mengetahui perbedaan spermatogenesis dan oogenesis setelah mengikuti
pembelajaran daring menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 55,7 %
b. Siswa yang mengetahui sebagian = 35,7 %
c. Siswa yang tidak mengetahui = 8,6 %

Gambar 5. Diagram Persentase Siswa yang Mengetahui Perbedaan Spermatogenesis Dan Oogenesis Setelah
Mengikuti Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
6. Siswa yang mengetahui penyakit pada organ reproduksi setelah mengikuti pembelajaran daring
menggunakan E- Learning Madrasah adalah:
a. Siswa yang mengetahui = 52,9 %
b. Siswa yang mengetahui sebagian = 40 %
c. Siswa yang tidak mengetahui = 7.1 %
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Gambar 6. Diagaram Persentase Siswa yang Mengetahui Penyakit Pada Organ Reproduksi Setelah
Mengikuti Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
7. Pendapat siswa tentang penggunaan E- Learning dalam mempelajari IPA adalah:
a. Siswa merasa mudah menggunakan e-learning dalam mempelajari IPA = 64,3 %
b. Siswa merasa sulit menggunakan e-learning dalam mempelajari IPA = 35,7 %

Gambar 7. Diagaram Persentase Pendapat Siswa Tentang Penggunaan E- Learning Dalam Mempelajari IPA
8. Keuntungan siswa mengikuti pembelajaran IPA menggunakan E- Learning adalah:
a. E- learning cukup simpel/ mudah untuk digunakan
b. Dengan e-learning, dapat berlatih disiplin
c. Materi IPA pada bahan ajar e-learning mudah dipelajari dan didownload, sehingga sewaktu-waktu
bisa dipelajari kembali
d. Dengan menggunakan e-learning, tidak perlu banyak mencatat materi IPA karena semua materi IPA
sudah tersedia di bahan ajar e-learning
e. Mudah mengumpulkan tugas IPA melalui e-learning
f. Dengan menggunakan e-learning, dapat menambah wawasan tentang IT
9. Kesulitan siswa mengikuti pembelajaran IPA menggunakan E- Learning adalah:
a. Ada beberapa materi IPA yang sulit dipahami, karena pembelajaran tidak dengan tatap muka
b. Menggunakan e- learning cukup repot karena harus mengisi absen di setiap Mata pelajaran sesuai
jadwal hari itu
10. Kendala siswa dalam mempelajari IPA menggunakan E- Learning
a. Untuk menggunakan e- learning memerlukan paketan, sehingga perlu biaya untuk dapat online
b. Pada saat tertentu, terkadang e-learning terganggu (error)
c. Jaringan terkadang susah
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan tentang Efektifitas Pembelajaran Daring Menggunakan E- Learning Madrasah
Selama Masa Pandemi Covid- 19 Pada Mata Pelajaran IPA ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembelajaran daring menggunakan e- learning madrasah, efektif digunakan dalam pembelajaran IPA pada
masa pandemi Covid- 19. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh, bahwa setelah menggunakan
e-learning madrasah:
a. Siswa yang mengetahui nama organ reproduksi manusia = 92,9 %
b. Siswa yang mengetahui macam-macam pembelahan sel = 38,6 %
c. Siswa yang mengetahui tahap pembelahan sel mitosis = 47,1 %
d. Siswa yang mengetahui tahap pembelahan sel meiosis = 50 %
e. Siswa yang mengetahui perbedaan spermatogenesis dan oogenesis = 55,7 %
f. Siswa yang mengetahui penyakit pada organ reproduksi manusia = 52,9 %
2. Keuntungan siswa menggunakan e-learning Madrasah adalah:
a. Simple/ mudah
b. Siswa dapat berlatih disiplin
c. Materi IPA dalam bahan ajar e- learning mudah dipelajari/ didownload, sewaktu-waktu bisa dipelajari
kembali
d. Tidak perlu mencatat materi IPA
e. Mudah mengumpulkan tugas IPA
f. Bisa belajar IT
3. Kendala dalam menggunakan e-learning Madrasah adalah:
a. E- learning terkadang error
b. Sulit memahami materi IPA karena tidak tatap muka
c. Memerlukan paketan
d. Jaringan terkadang susah
e. Cukup repot karena harus mengisi absen di setiap mata pelajaran
B. SARAN
Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, beberapa saran untuk pembelajaran daring menggunakan elearning Madrasah pada mata pelajaran IPA adalah sebagai berikut:
1. Untuk menghindari e-learning error, kualitas server perlu ditingkatkan
2. Meskipun pembelajaran IPA dilakukan secara daring menggunakan e- learning, agar siswa dapat lebih
maksimal dalam pembelajaran, perlu disiapkan bahan ajar yang simpel dan mudah dipahami siswa.
Disamping itu dapat divariasi dengan video converence yang tersedia dalam e-learning agar ada
komunikasi dua arah.
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Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru IPA tentang teknologi yang dapat digunakan
untuk mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA. Penulis menggunakan metode literatur dari beberapa
sumber pustaka. Menurut Tsupros (2009), STEM adalah Suatu basis kurikulum yang idenya adalah mendidik Peserta
didik dalam 4 disiplin ilmu: sains, teknologi, engineering, dan matematika secara pendekatan interdisipliner, menyajikan
paradigma pembelajaran yang kohesif dengan basis aplikasi pada dunia nyata/ alam. Tujuan dan manfaat pembelajaran
STEM: (1)Mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, logis, inovatif dan produktif (2) Menanamkan semangat gotong
royong dalam memecahkan masalah (3) Mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya. (4) Memanfaatkan
teknologi untuk menciptakan dan mengomunikasikan solusi yang inovatif. (5) Media untuk menumbuhkembangkan
kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah. (6) Standar Literasi Teknologi. STEM memiliki pola yang dikenal
dengan istilah EDP (Engineering Design Process) atau proses mendesain sebuah karya atau mesin. EDP memiliki pola
(1) Perumusan masalah (2) Rencana solusi (3) Membuat dan Mengembangkan model (4) Menggunakan model (5)
Mengevaluasi (6) Mengkomunikasikan dan merefleksi Model Pembelajaran STEM diantaranya Project-Based Learning
(PjBL)–(Lucas) dan PjBL STEM (Laboy-Rush). Teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan STEM PjBL
dalam pembelajaran IPA di masa pandemi Covid-19 meliputi (1) Website (2) Alat eksperimen (3) Software (4) Aplikasi.
Kata kunci: Teknologi, STEM PjBL, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa waktu belakangan ini semakin pesat.
Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang
melimpah, sudah seharusnya menjadi bangsa yang memainkan peran besar dalam perkembangan tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut Indonesia harus menyesuaikan pola pendidikan. Indonesia harus menerapkan
pendidikan yang memasukkan aspek Science, Technology, Engineering and Math (STEM).
Belakangan ini pendidikan STEM menjadi fokus terhadap pembelajaran terbaru di era abad ke 21.
Keterampilan disiplin ilmu STEM yang dikenal dengan bagaimana penyesuaian masalah yang difokuskan
seiring pesatnya perubahan pada dunia pendidikan terutama dengan menggali keterampilan-keterampilan yang
dimiliki. Untuk dapat menggali ketrampilan secara maksimal, pendidik selayaknya mengembangkan
potensinya.
Pengembangan pendidik tidak cukup hanya berharap dari bekal ilmu yang mereka terima dari
universitas. Para pendidik ini perlu dibekali dengan ketrampilan khusus terkait STEM. Guru-guru perlu
dilengkapi dengan metode pembelajaran terbaru, termasuk project-based learning, penggunaan laboratorium,
dan penggunaan teknologi untuk mengaktifkan pembelajaran. Mereka juga didorong untuk menjalankan
pembelajaran yang berpusat pada siswa (aktive learning dan project), serta pembelajaran kolaboratif (sangat
efektif dalam diskusi kelompok dan project).
Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020,
mengakibatkan sulitnya mengembangkan STEM bagi para pendidik karena keterbatasan ruang gerak pendidik.
Salah satu yang sangat berperan dalam hal mengembangkan STEM PjBL adalah teknologi. Setiap pendidik
pada masa pandemic Covid-19 hanya mengandalkan pada teknologi untuk dapat mengembangkan STEM
PjBL. Namun tidak semua pendidik mengetahui teknologi yang berperan dalam pengembangan STEM PjBL.
Oleh karena itu penulis menyusun artikel terkait dengan Teknologi Untuk Mengembangkan STEM PjBL
Dalam Pembelajaran IPA Di Masa Pandemi Covid-19
B. Tujuan
Artikel ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan tambahan kepada pembaca umumnya
dan pendidik/ guru mata pelajaran IPA khususnya tentang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk
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mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA
C. Manfaat
Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada pembaca umumnya dan
pendidik/ guru mata pelajaran IPA khususnya terntang teknologi apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA
METODE
Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode literatur dari beberapa sumber pustaka.
Menurut Burhan Bungin (2012) “Metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan
dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories”. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa
“Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang”
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian STEM
“Menurut Tsupros (2009), STEM adalah pendekatan interdisipliner untuk mempelajari berbagai
konsep akademik yang disandingkan dengan dunia nyata dengan menerapkan prinsip-prinsip sains,
matematika, rekayasa dan teknologi, yang menghubungkan antara sekolah, komunitas, pekerjaan, dan dunia
global, memberikan ruang untuk pengembangan STEM literasi, dan dengannya memiliki kemampuan untuk
bersaing dalam dunia ekonomi baru”.
Sedang menurut lifescience.com. STEM adalah Suatu basis kurikulum yang idenya adalah mendidik
Peserta didik dalam 4 disiplin ilmu: sains, teknologi, engineering, dan matematika secara pendekatan
interdisipliner, menyajikan paradigma pembelajaran yang kohesif dengan basis aplikasi pada dunia nyata/
alam.
Secara umum STEM adalah akronim dari science, technology, engineering, dan mathematics, yaitu :
1. Sains adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, sebagai wahana
untuk menjelaskan secara obyektif alam yang selalu berubah, atau Berkaitan dengan alam untuk
memahami alam semesta yang merupakan dasar dari teknologi
2. Teknologi adalah tentang inovasi-inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar
memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman,
atau Modifikasi segala sesuatu yang alamiah untuk memenuhi kebutuhan manusia
3. Enjiniring (engineering) adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memperoleh dan mengaplikasikan
pengetahuan ilmiah, ekonomi, sosial, serta praktis untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan,
sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan, atau
Aplikasi kreatif dari prinsipsains untuk merancang atau mengembangkan rangkamesin, alat-alat suatu
proses fabrikasi dalam membuat rancangan yang telah dibuat berdasarkan berbagai perkembangan
seperti ekonomi dan keselamatan
4. Matematika adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, dan menyediakan bahasa bagi
teknologi, sains, dan enjiniring, atau Merupakan ilmu yang mempelajari keteraturan pola dan
hubungannya.

Gambar 3.1 STEM, 4 Disiplin Ilmu
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B. Tujuan Dan Manfaat Pembelajaran STEM
Menurut Yuniarto Triyadi (2017), Secara umum tujuan dan manfaat dari model pembelajaran STEM,
antara lain :
1. Mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif dan produktif
2. Menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah
3. Mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya.
4. Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengomunikasikan solusi yang inovatif
5. Media untuk menumbuhkembangkan kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah.
6. Media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 dengan menghubungkan pengalaman kedalam proses
pembelajaran melalui peningkatan kapasitas dan kecakapan peserta didik
7. Standar Literasi Teknologi
C. Pendekatan STEM Dalam Pembelajaran
Pendekatan pembelajaran berbasis STEM tidak memiliki langkah – langkah pelaksanaan pembelajaran
atau lebih dikenal dengan “sintaks”, karena STEM adalah adalah salah satu jenis pendekatan bukan model
pembelajaran, sama halnya dengan pendekatan scientific yang memiliki pola pembelajaran 5M (Menanya,
Megamati, Menalar, Mencoba dan Mengkomunikasikan).
“Menurut Robert. M. Capraro (2012) STEM memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP
(Engineering Design Process) atau proses mendesain sebuah karya atau mesin”. EDP ini kemudian memiliki
banyak versi yang telah di rumuskan para ahli, namun secara umum EDP memiliki pola sebagai berikut :
1. Perumusan masalah
2. Rencana solusi
3. Membuat dan Mengembangkan model
4. Menggunakan model
5. Mengevaluasi,
6. Mengkomunikasikan dan merefleksi.

Gambar 3.2. Pola EDP
D. Model Pembelajaran STEM
Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis STEM yang mengintegrasikan 4 bidang dalam sekali
pengalaman belajar, maka perlu diterapkan melalui model pembelajaran yang berbasis proyek, karena STEM
mengisyaratkan adanya output berupa karya desain dalam setiap pembelajarannya.
Beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis STEM
diantaranya :
1. Project-Based Learning (PjBL) – (Lucas)
Berikut tahap PjBL- Lucas:
a. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question)
Pada tahapan ini siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah yang ditemukan dalam kehidupan
sehari – hari
b. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project)
Dalam perencanaan mendesain sebuah proyek, siswa diajak untuk membahasnya secara berkelompok, ada
beberapa poin dalam perencanaan sebuah proyek, diantaranya dapatkan proyek yang direncanakan
menjawab pertanyaan yang esensial tadi ?, bagaimana cara membuatnya ?, apa saja alat dan bahan yang
digunakan untuk menunjang terselesaikannya proyek tersebut ?
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Ke tiga pertanyaan tersebut di atas setidaknya telah mampu terjawab pada tahap mendesain sebuah proyek.
c. Menyusun Jadwal (Create a Schedule)
Untuk tahap penyusunan jadwal, siswa diharapkan membuat semacam time line pelaksanaan proyek tiap
hari, kegiatan apa saja yang dilakukan setiap harinya agar proyek tidak terbengkalai.
Selain itu pada tahap ini siswa juga harus menyusun jadwal start and finish, kapan sebuah proyek akan
dimulai dan yang terpenting kapan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan perencanaan.
d. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project)
Dalam tahap ini guru diharapkan dapat menjadi mentor yang baik dalam mengawal siswa dalam setiap
tahapan pelaksanaan proyek yang mereka selesaikan, guru harus menjadi fasilitator mendorong semua
siswa agar aktif dalam proyek tersebut.
e. Menguji Hasil (Assess the Outcome)
Tahapan pengujian hasil merupakan tahapan untuk membantu guru dalam mengukur sejauh mana
ketercapaian pembelajaran melalui proyek yang dihasilkan siswa.
f. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience)
Tahapan akhir dalam sebuah model pembelajaran ini berguna untuk merefleksi dan mendengarkan curahan
hati dan pengalaman para siswa dalam proses penyelesaian sebuah proyek, evaluasi dapat dilakukan secara
berkelompuk maupun individu.
Dalam proses evaluasi ini nantinya akan ditemukan sebuah masalah, hambatan dan tantangan dari
pengalaman siswa menyelesaikan proyek, dari hal tersebut dapat dibuat sebuah terobosan baru untuk
membuat sebuah inovasi yang lebih baik dan efisien.

Gambar 3.3. Tahap PjBL- Lucas
2. PjBL STEM (Laboy - Rush)
Berikut tahap PjBL- Laboy- Rush:
a. Reflection
Membawa siswa ke dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dan
menyelesaikan masalah tersebut.
b. Research
Siswa melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan
c. Discovery
Tahap penemuan, siswa telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek, tahapan
ini merupakan penghubung antara informasi yang di dapatkan dengan apa saja yang harus mereka lakukan
pada saat proses pelaksanaan nanti.
d. Application
Siswa menyelesaikan masalah dengan penerapan model yang telah mereka rancang, pada tahap ini siswa
menguji sebuah model yang telah dirancang guna untuk menjawab sebuah masalah.
e. Communication
Tahapan akhir ini siswa memaparkan dan mempresentasikan hasil yang mereka peroleh secara kolaboraif,
mampu menerima umpan balik yang berguna untuk perbaikan sebuah proyek yang lebih baik.
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Gambar 3.4. Tahap PjBL (Laboy - Rush)
E. Teknologi Untuk Mengembangkan STEM PjBL Dalam Pembelajaran IPA Di Masa Pandemi Covid-19.
Pada masa pandemi Covid-19 tentu akan banyak hambatan dalam mengembangkan STEM PjBL
dalam pembelajaran IPA. Karena keterbatasan ruang gerak guru dalam melakukan aktivitas. Untuk itu
diperlukan teknologi yang dapat mempermudah guru mata pelajaran IPA dalam mengembangkan STEM PjBL.
Teknologi yang sangat berperan bagi guru IPA dalam mengembangkan STEM PjBL antara lain adalah:
1. Website
“Menurut Waryanto (2017), Website (web, site, situs) adalah tempat sentral dimana web pages
(halaman) disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website. Untuk mengakses alamat
website tersebut dibutuhkan web browser (Firefox, Chrome, Opera dll). Website adalah sebuah kumpulan
halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat
diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL
website
World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah salah satu layanan yang didapat
oleh pemakai computer yang terhubung ke internet.Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer
yang terhubung keinternet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang tidak berguna samasekali
sampai informasi yang serius; dari informasi yang gratisan sampaiinformasi yang komersial. Website atau
situs dapat diartikan sebagai kumpulanhalaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks,
gambardiam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yangbersifat statis maupun
dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yangsaling terkait dimana masing-masing dihubungkan
dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

Gambar 3.5 Website
Pada masa pandemi Covid-19 website yang umum digunakan salah satunya adalah e-learning. Elearning merupakan gabungan dari 2 kata, yakni electronic dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah
pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. e-learning
merupakan salah satu media online yang paling umum ddigunakan dalam mengembangkan STEM PjBL.
karena punya banyak sekali manfaat menguntungkan, diantaranya:
a. Simpel
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b. Praktis
c. Efisiensi Biaya
Dengan menggunakan e-learning, untuk mengembangkan STEM PjBL mata pelajaran IPA dapat
dilakukan dengan mudah dan murah, cukup dengan gadget di rumah, guru mata pelajaran IPA dapat
mengembangan STEM PjBL sehingga bisa menghemat biaya transportasi dan lebih aman dari penyebaran
virus korona
d. Bisa mengatur waktu
e. Bisa Networking
f. Pengalaman belajar yang menyenangkan
g. Tidak ketinggalan perkembangan zaman
Selain e-learning masih banyak pilihan website yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan
STEM PjBL diantaranya:
a. Zenius Education
Zenius Education adalah situs pembelajaran online yang menyajikan ragam materi pembelajaran. Tersedia
lengkap dalam Bahasa Indonesia
b. Wikipedia : Wikipedia merupakan salah satu website pendidikan terbesar di dunia yang menyajikan
berbagai ulasan materi tentang arti kata, penjabaran sains, sejarah, biografi, profil Negara dan lain
sebagainya.
c. Brainly
d. Khanachademy
e. Udemy
f. Alison
2. Alat Eksperimen
Alat eksperimen atau alat peraga merupakan suatu alat bantu yang digunakan pengajar untuk
memberikan pengajaran kepada murid yang tujuannya agar siswa atau pelajar mampu mempelajari sesuatu
bidang yang dipelajari, lebih cepat memahami dan mengerti, dan lebih efektif serta efisien. Intinya alat
eksperimen merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar. dimana alat eksperimen mengubah
materi ajar yang abstrak menjadi kongkrit dan realistik.
Pada masa pandemi Covid- 19, untuk mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA
menggunakan alat eksperimen yang ada di laboratorium IPA memang tidak bisa dilakukan karena kondisi
pembelajaran daring. Tetapi alat eksperimen yang ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan. Melalui peralatan
eksperimen yang ada di sekitar siswa, guru dapat mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA.

Gambar 3.6 Alat Eksperimen di Sekitar Siswa
Contoh alat eksperimen: Video pembelajaran, laboratorium virtual, kamera, drone, dan lain-lain.
3. Software
“Menurut Yusrintosepu (2019), Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak
memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan
diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah”.
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Gambar 3.7 Software

a.
b.
c.
d.
e.

Berikut contoh software untuk mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA:
Animals for Kids 2.1 : Software pendidikan berbasis flash card tentang ensiklopedia hewan secara lengkap
Celestia Portable : Software untuk mempelajari tentang tatasurya secara detail dengan fitur audio visual
yang mumpuni.
Anatomy Illustrator 1.0.0 : Software mempelajari tentang anatomi tubuh manusia melalui ilustrasi gambar
yang detail.
BoneLab 1.0.3.4 : Software untuk mempelajari tentang rangka manusia lengkap dengan gambar dan
keterangannya.
Smart Draw : Software untuk membuat rangkaian Listrik secara digital.

4. Aplikasi
Menurut Maxmanroe (2019), Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) atau program komputer
yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.
Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris “application” yang dapat diartikan sebagai penerapan atau
penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang
dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu.
Beberapa aplikasi telah digabung menjadi suatu paket aplikasi dan sering disebut sebagai suite
aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan
suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket
biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk
mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling
berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna.
Berikut contoh aplikasi untuk mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA:
a. Aplikasi Zoom
adalah Sebuah layanan konferensi video berbasis cloud computing. Aplikasi ini mengizinkan untuk
bertemu dengan orang lain secara virtual, entah itu dengan panggilan video, suara, atau keduanya.
Menariknya, semua percakapan via Zoom bisa direkam untuk dilihat lagi nantinya.
b. Aplikasi Google Class Room
Classroom membantu siswa dan pengajar mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan
menumbuhkan komunikasi yang lebih baik.
c. Aplikasi Google Formulir
Google Formulir adalah layanan dari Google yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tanya
jawab, survey dengan fitur formulir online yang bisa dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan.
d. Aplikasi Ruang Belajar
e. Aplikasi Edmodo
f. Aplikasi Snapask
g. Aplikasi Kelas Kita : Aplikasi ini hadir dengan beragam kelas online yang bisa diikuti. Setelah kita
memutuskan untuk mengikuti suatu kelas, kita akan mendapatkan materi yang diberikan secara bertahap.
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h. Aplikasi Ruang Guru : Aplikasi ruangguru memungkinkan kita untuk konsultasi tentang materi
pembelajaran melalui chat maupun video call. Sehingga aplikasi ini bisa dijadikan narasumber dalam
pembelajaran. Menarik kan?
i. Quipper : Aplikasi android berbayar ini menyediakan kumpulan soal lengkap. Bisa dijadikan alternative
media pembelajaran interaktif latihan soal untuk siswa dan guru akan mengoreksi dan menilai hasilnya.
j. Aplikasi Belajar Online Tryout UN SD : Bank Soal Latihan UN SD versi digital yang bisa dimanfaatkan
untuk mengukur kemampuan siswa sebelum menghadapi UN.
k. CBT UN SMP : Mirip dengan aplikasi sebelumnya, hanya saja aplikasi ini untuk siswa SMP.
l. Star Chart : Aplikasi android tentang materi astronomi dan Tata Surya. Media pembelajaran alternative
dalam belajar Sains.
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. STEM adalah Suatu basis kurikulum yang idenya adalah mendidik Peserta didik dalam 4 disiplin ilmu:
sains, teknologi, engineering, dan matematika secara pendekatan interdisipliner, menyajikan paradigma
pembelajaran yang kohesif dengan basis aplikasi pada dunia nyata/ alam.
2. Secara umum tujuan dan manfaat dari model pembelajaran STEM yang diharapkan, antara lain:
a. Mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif, logis, inovatif dan produktif.
b. Menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah
c. Memperkenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya.
d. Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dan mengomunikasikan solusi yang inovatif.
e. Media untuk menumbuhkembangkan kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah.
f. Media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 dengan menghubungkan pengalaman kedalam proses
pembelajaran melalui peningkatan kapasitas dan kecakapan peserta didik.
g. Standar Literasi Teknologi.
3. STEM memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP (Engineering Design Process) atau proses
mendesain sebuah karya atau mesin.
EDP memiliki pola:
a. Perumusan masalah
b. Rencana solusi
c. Membuat dan Mengembangkan model
d. Menggunakan model
e. Mengevaluasi
f. Mengkomunikasikan dan merefleksi
4. Model Pembelajaran STEM diantaranya:
a. Project- Based Learning (PjBL) - (Lucas)
b. Project- Based Learning (PjBL) - (Laboy - Rush).
5. Teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan STEM PjBL dalam pembelajaran IPA di masa
pandemi Covid-19 meliputi:
a. Website
b. Alat eksperimen
c. Software
d. Aplikasi
B. Saran
Melalui artikel ini beberapa saran dari penulis antara lain:
1. Untuk membantu mengembangkan pembelajaran STEM PjBL pada mata pelajaran IPA, ada baiknya
memanfaatkan teknologi yang ada, seperti website, alat eksperimen, software, dan aplikasi.
2. Website yang umum digunakan saat pandemi Covid- 19 seperti sekarang adalah e- learning. Jadi
manfaatkan e- learning secara maksimal untuk mengembangkan pembelajaran STEM PjBL pada mata
pelajaran IPA
3. Alat eksperimen yang ada di sekitar siswa juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran
STEM PjBL pada mata pelajaran IPA, dengan memanfaatkan alat eksperimen yang ada di sekitar siswa,
siswa tetap berada di rumah dan pembelajaran STEM PjBL tetap dapat dilaksanakan.
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4. Banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran STEM PjBL pada mata
pelajaran IPA, oleh karena itu para pendidik di bidang IPA dapat sesuka hati memilih aplikasi yang sesuai
dengan materi yang diajarkan.
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PENINGKATAN MOTIVASI BDR IPA MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA
MELAUI PEMBELAJARAN SILANG GOMET PADA SISWA KELAS IX-E SMP
NEGERI I BANGIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Trixy Putri Ismawardani, S. Pd
SMP Negeri 1 Bangil
sf3xy_trixy@yahoo.co.id
Abstrak
Dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa
Darurat Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar dari Rumah (BdR) adalah memastikan
pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19. Awal darurat Covid-19
pada 16 Maret 2020 pembelajaran dilakukan melalui Whatshapp Grup (WAG). Dari WAG guru mengamati motivasi
belajar siswa menurun. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selama BdR mulai tanggal 16 Juli 2020
pembelajaran dilakukan secara virtual Silang Gomet yaitu Siaran Langsung Google Meeting. Metode ini dipilih
berdasarkan pengalaman guru mengikuti Workshop secara daring oleh Universitas Negeri Malang dalam kegiatan
Workshop Pembuatan Media Digital Sebagai Sarana Belajar di Era Covid-19. Metode Penelitian dalam penelitian ini
menggunakan rancangan PTK Kemmis dan Taggart yang dilaksanakan 2 siklus masing-masing siklus 2 kali pertemuan.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX-E yang berjumlah 30 siswa di SMP Negeri I Bangil. Instrumen penelitian berupa
lembar observasi dan angket motivasi belajar. Teknik analisis angket menggunakan persentase. Hasil analisis angket
motivasi belajar siswa siklus 1 dan 2 diperoleh peningkatan sebesar 6%. Dapat disimpulkan adanya peningkatan motivasi
BdR IPA materi Sistem Reproduksi Manusia melalui pembelajaran Silang Gomet. Kendala yang dihadapi selama
penelitian adalah jaringan internet dan kuota peserta didik.
Kata Kunci: Motivasi belajar, Pembelajan Silang Gomet

PENDAHULUAN
Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain menggunakan
Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,50C di pintu
masuk dan keluar RI. Hasil dari antisipasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya peningkatan yang
signifikan jumlah pasien positif covid-19 dibeberapa wilayah Indonesia.
Oleh sebab itu, semua elemen mempunyai inisiatif pembatasan sosial sebagai bentuk kewaspadaan.
Salah satu elemen yang berinisiatif melakukan pembatasan sosial adalah elemen pendidikan. Pada tanggal 15
Maret 2020 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/1780/101.1/2020 perihal
Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur. Dalam surat edaran
Gubernur Jawa Timur menghimbau Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang dan jenis
pendidikan di Jawa Timur dilakukan di rumah peserta didik masing-masing mulai tanggal 16 Maret 2020
sampai dengan 29 Maret 2020.
Terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bangil adalah
pembelajaran online menggunakan Whatsapp Grup. Selama 2 minggu peneliti memperhatikan adanya masalah
yang dihadapi siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring diantaranya adalah penurunan motivasi belajar
siswa. Penurunan motivasi belajar siswa ini terlihat dari sikap peserta didik, kepedulian peserta didik
memperhatikan petunjuk guru dalam pembelajaran, perhatian peserta didik untuk mengumpulkan tugas dan
semangat peserta didik dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran dilakukan daring.
Motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang sedang belajar.
Bila seseorang yang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai berguna atau bermanfaat
baginya, maka aktivitas belajar akan muncul dengan kuat. Motivasi belajar seperti itu disebut motivasi intrinsik
atau motivasi internal. Jadi munculnya motivasi intrinsik dalam belajar, karena siswa menguasai kemampuan
yang terkandung di dalam tujuan pembelajaran.
Supaya belajar terjadi secara efektif perlu adanya motivasi. Motivasi tidak hanya menjadikan siswa
terlibat dalam kegiatan akademik, motivasi juga penting dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar
dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh menyerap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa
yang termotivasi belajar akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi
sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendap materi itu dengan lebih baik.
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Cara mengukur motivasi belajar siswa dan indikator motivasi belajar siswa salah satunya yang cukup
bagus mendeskripsikan minat dan motivasi belajar siswa adalah oleh Makmun (dalam Engkoswara 2010:210),
yaitu:
1. Durasi kegiatan (berapa lama penggunaan waktunya untuk melakukan kegiatan)
2. Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan dalam periode waktu tertentu)
3. Persistensinya (ketepatan dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan
4. Devosi (pengabdian) dan pengorbanan (uang, tenaga, fikiran, bahkan jiwa dan nyawamnya)
5. Ketabahan, keuletan, dan kemapuannya dalam menghadapi rintangan kesulitan untuk mencapau tujuan
6. Tingkat aspirasinya (maksud, rencana, cita-cita, sasaran, atau target dan ideologinya) yang hendak dicapai
dengan kegiatan yang dilakukan
7. Tingkat kualifikasinya prestasi atau produk atau output yang dicapai dari kegiatannya (berapa banyak,
memadai atau tidak, memuaskan atau tidak)
8. Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan (like or dislike, positif atau negatif)
Dalam memotivasi belajar siswa belajar dari rumah selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan
melakukan Siaran Langsung Google Meet. Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan
komunikasi video yang dikembangkan oleh google. Keunggulan yang ditawarkan Google Meet adalah
membantu para pengguna untuk tetap melakukan rapat dimana saja mereka berada dengan menggunakan video
call, Interfasce atau antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan serta cepat, mengedepankan
pengelolaan yang efisien, mudah guba (user friendly) yang dapat diikuti semua pesertanya.
Pembelajaran secara daring pada pandemi covid-19 juga dirasakan oleh guru. Selama pemberlakukan
pembatasan sosial mulai dari berbasis komunitas (lokal) sampai berskala besar aktivitas kegiatan guru seperti
diklat, workshop, pelatihan dilakukan secara online. Salah satu workshop secara online yang penulis ikuti
adalah workshop yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan IPA FMIPA UM yaitu Workshop Pembuatan
media digital sebagai sarana belajar di era Covid-19 melalui Zoom Meeting mulai tanggal 15 – 17 Juni 2020.
Hasil workshop Pembuatan media digital yang diberikan oleh Prodi Pendidikan IPA FMIPA UM bersinergi
dengan tujuan pembelajaran yang dipilih oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bangil. Terhitung mulai tanggal
16 Juni 2020 pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bangil menggunakan pembelajaran Silang Gomet.
Berdasarkan hasil observasi motivasi belajar siswa dengan pembelajaran online menggunakan Whatshap
Group, pengalaman Workshop online oleh Prodi Pendidikan IPA FMIPA UM yang diaplikasikan dalam
pembelajaran Silang Gomet oleh SMP Negeri 1 Bangil peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul
Peningkatan Motivasi BdR IPA Materi Sistem Reproduksi Manusia melalui Pembelajaran Silang
Gomet pada Siswa Kelas IX-E SMP Negeri 1 Bangil Tahun Pelajaran 2020/2021.
Dalam melakukan penelitian Tindakan kelas dapat diperoleh tujuan akhir dari penelitian yang
dilakukan yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan atau tidak motivasi belajar dari rumah dalam
melakukan pembelajaran silang gomet pada siswa kelas IX-E SMP Negeri 1 Bangil. Hasil penelitian Tindakan
kelas ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain, bagi peserta didik yaitu dapat
meningkatkan motivasi belajar pada siswa materi Sistem Reproduksi pada Manusia, bagi guru adalah dapat
difungsikan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan proses
pembelajaran agar lebih aktif dan menyenangkan, bagi sekolah adalah dapat digunakan sebagai media berbagi
pengalaman mengajar bagi para pendidik di suatu sekolah, yang diharapkan akan menambah pengetahuan
sehingga akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran disekolah tersebut.
METODE
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan rancangan PTK kemmis dan Taggart yang
berbentuk spiral yang dilaksanakan 2 siklus, setiap siklus terdiri dari kegiatan atau aktivitas yang berbentuk
spiral yaitu 1) Plan (perencanaan), 2) Act & Observe (pelaksanaan dan observasi), 3) Reflect (refleksi), dan 4)
Revised plan (revisi perencanaan). Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 2 siklus masingmasing siklus 1x pertemuan.
Penelitian ini dilaksanakan di studio lab komputer SMP Negeri 1 Bangil dengan alamat Jl. Patimura
No. 309 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX-E yang berjumlah 30
siswa terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.
Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar observasi guru dan angket motivasi belajar siswa.
Teknik analsis angket motivasi belajar siswa adalah menggunakan persentase.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil observasi selama proses pembelajaran dijelaskan dalam siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut.
A. Siklus 1
Awal pelaksanaan penelitian pada sintak siklus penelitian tindakan kelas peneliti bersama teman
sejawat mapel IPA di SMP Negeri 1 Bangil melakukan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan
melalui pembelajaran silang gomet. Dari hasil perencanaan diperoleh RPP dengan materi Sistem Reproduksi
pada Pria yang akan dilakukan dalam durasi waktu 40 menit yaitu 1 kali pertemuan. Dalam pembelajaran jarak
jauh kurikulum SMP 1 Bangil membuat perencanaan pembelajaran mengacu pada rambu-rambu alokasi waktu
berdasarkan edaran dinas pendidikan Kab. Pasuruan.
Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Silang Gomet dimana siswa diminta masuk
dalam google meeting yang sebelumnya dibuatkan kode link dibagikan dalam forum google classroom. Guru
melakukan perencanaan dengan menggunakan RPP daring 1 lembar dan menggunakan model pembelajaran
saintifik 5M. Pada tahap Apersepsi guru meminta siswa untuk berdoa, mengabsen, menanyakan kesehatan
siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Memotivasi juga bagian dari apersepsi, motivasi dilakukan
dengan memberikan pertanyaan mengenai asal usul fertilisasi dari berbagai jawaban peserta didik guru
memotivasi peserta didik untuk selalu bersyukur atas kesempurnaan cipatan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai
wujud bersyukur adalah bersikap berbakti kepada orang tua.

Gambar 1. Guru Menjelaskan Tujuan Pembelajaran melalui Pembelajaran Silang Gomet
Tahap Mengamati, Peserta Didik mengamati gambar organ penyusunan sistem reproduksi yang di
presentasikan oleh guru dan peserta didik mengamati video pembelajaran proses spermatogenesis. Pada tahap
mengamati siswa mengamati melalui silang gomet dengan literasi menggunakan media buku pembelajaran
cetak atau digital.
Tahap Menanya, Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan. Guru
mendorong peserta didik untuk mempertanyakan masalah organ pembentuk sistem reproduksi manusia yang
diamati. Selama tahap bertanya guru benar-benar berperan dalam memotivasi siswa karena siswa yang berada
di rumah. Hasil pertanyaan dari siswa yang dipilih adalah pertanyaan dari Weny Marissa Ariani dengan
pertanyaan bagaimana proses pembentukan sel sperma dan sel telur?
Tahap Mengumpulkan data, Peserta didik diberikan lembar kerja secara online melalui ppt dan peserta
didik dapat melihat lembar kerja yang ada di buku paket hal 08 yaitu Aktivitas 1.1 Mengidentifikasi OrganOrgan Penyusun Sistem Reproduksi pada Laki-Laki. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan
aktivitas menjawab lembar kerja dengan literasi. Dalam pembelajaran melalui silang gomet peserta didik
melakukan tahap mengumpulkan data secara mandiri karena pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap
muka.
Tahap Mengasosiasiakan, Peserta Didik melakukan pengamatan dan menganalisis hasil pengamatan
serta menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja sistem reproduksi manusia dan proses
spermatogenesis. Pada tahap mengasosiasi dilakukan secara silang gomet sehingga peserta didik melakukan
secara individual tetapi jika ada kesulitan bisa berkomunikasi langsung dengan guru atau peserta didik yang
lain.
Tahap mengkomunikasikan, guru memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk
menyampaikan hasil mengumpulkan data dan satu perwakilan peserta didik untuk menjawab pertanyaan.
Karena dilakukan melalui pembelajaran silang gomet peserta didik melakukan presentasi secara mandiri dari
rumah masing-masing melalui video conferens
Tahap penutup, Peserta didik dan guru bersama-sama menarik kesimpulan pembelajaran Sistem
Reproduksi pada Pria dan Spermatogenesis. Selain menyimpulkan pembelajaran, guru memberikan penguatan
materi, memberikan penghargaan bagi peserta didik atas keaktifan pembelajaran melalui silang gomet,
277

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

memberikan petunjuk mengerjakan tugas dan meminta peserta didik utnuk mengisi angket motivasi belajar
siswa yang akan di posting di google classroom dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.
Setelah melakukan siklus pertama melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, guru bersama Kepala
Sekolah dan teman sejawat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada materi Sistem Reproduksi pada
Pria melalui pembelajaran Silang Gomet. Dari hasil observasi yang diberikan oleh peneliti sebelum
pembelajaran, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah peserta didik yang bergabung silang
gomet tercatat di daftar hadir yang direkam secara online pada awal pembelajaran siswa yang bergabung
berjumlah 28 siswa tetapi jumlah di akhir berkurang menjadi 20 siswa, selama proses pembelajaran peserta
didik ternilai kurang aktif dilihat dari kurangnya muncul pertanyaan pada tahap menanya dan dalam
mengkomunikasikan siswa tidak mau untuk mempresentasikan sehingga guru model harus menunjuk peserta
didik, pembelajaran yang dikemas oleh guru masih belum interaktif guru model masih 70% menguasai proses
pembelajaran.
B. Siklus 2
Berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran siklus 1, wawancara dengan peserta dan hasil angket
motivasi melalui google form, guru menyimpulkan bahwa perlu adanya siklus 2 untuk meningkatkan motivasi
belajar dari rumah oleh siswa karena masih diperoleh kelemahan dalam pembelajaran dan hasil presentase
angket motivasi belajar yang cukup. Sehingga melalui forum MGMPS guru merancang kembali pembelajaran
untuk siklus 2 melalui RPP materi Sistem Reproduksi pada Perempuan.
Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Silang Gomet dimana siswa diminta masuk
dalam google meeting yang sebelumnya dibuatkan kode link dibagikan dalam forum google classroom. Guru
melakukan perencanaan dengan menggunakan RPP daring 1 lembar dan menggunakan model pembelajaran
saintifik 5M. Pada tahap Apersepsi guru meminta siswa untuk berdoa, mengabsen, menanyakan kesehatan
siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Memotivasi juga bagian dari apersepsi, guru memotivasi peserta
didik untuk selalu bersyukur atas kesempurnaan cipatan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wujud bersyukur
adalah bersikap berbakti kepada orang tua.

Gambar 2. Pembelajarn melalui Silang Gomet di Studi yang di Sediakan SMP Negeri 1 Bangil
Tahap Mengamati, Peserta Didik mengamati video pembelajaran siklus menstruasi pada dinding rahim
dan perkembangan bayi di dalam rahim . Pada tahap mengamati siswa mengamati melalui silang gomet dengan
literasi menggunakan media buku pembelajaran cetak atau digital. Untuk menarik perhatian siswa guru
memberikan motivasi dengan menyisipkan animasi kata-kata mutiara agar siswa tidak bosan hanya melihat
materi di layar.
Tahap Menanya, Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan. Guru
mendorong peserta didik untuk mempertanyakan masalah organ pembentuk sistem reproduksi manusia yang
diamati. Selama tahap bertanya guru benar-benar berperan dalam memotivasi siswa karena siswa yang berada
di rumah. Untuk membangkitkan semangat siswa guru memberikan reward bagi siswa yang membuat
pertanyaan tepat sesuai materi akan diberikan bonus berupa tambahan nilai untuk ditambahkan di nilai Ulangan
Harian Sistem Reproduksi pada Manusia. Upaya guru berhasil menarik perhatian siswa, banyak siswa yang
angkat tangan dan menyalakan microfon untuk berebut mengemukakan pendapatnya yaitu bertanya tentang
materi yang berkaitan dengan video pembelajaran yang ditampilkan peneliti. Hasil pertanyaan dari siswa yang
dipilih adalah pertanyaan dari Aura Valent “Bagaimana tahapan siklus menstruasi pada perempuan?”, Anggi
Widya Finata Putri “ Tahapan siklus menstruasi pada perempuan berbeda mengapa demikian?” , Kevin Ananta
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Muhammad “Perkembangan bayi untuk jenis kelamin ditentukan oleh apa?”, Muhammad Ivan Fauqi “Masa
pubertas pada laki-laki apa sama dengan perempuan?”
Tahap Mengumpulkan data, Peserta didik diberikan lembar kerja secara online melalui ppt dan peserta
didik dapat melihat lembar kerja yang ada di buku paket hal 16 yaitu Aktivitas 1.2 Mengidentifikasi OrganOrgan Penyusun Sistem Reproduksi Perempuan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan
aktivitas menjawab lembar kerja dengan literasi. Dalam pembelajaran melalui silang gomet peserta didik
melakukan tahap mengumpulkan data secara mandiri karena pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan tatap
muka. Guru memberikan motivasi bagi peserta didik untuk memacu ketepatan waktu yaitu dengan cara
memberikan tambahan nilai nilai kinerja bagi peserta didik yang menyelesaikan lembar kerja urutan kesatu,
kedua dan ketiga serta memberikan kesempatan kepada tiga pengumpul lembar kerja untuk presentasi secara
Silang Gomet, pengumpulan lembar kerja dengan mengkombinasi pembelajaran menggunakan Whatshap
Grup kelas. Hasilnya adalah sangat memuaskan guru dapat mengatur waktu mengerjakan lembar kerja dengan
cepat sesuai alokasi waktu yang ditetapkan di RPP, siswa termotivasi dan berusaha segera meyelesaikan
lembar kerja dengan aktif bertanya apabila ada kesulitan dalam mengartikan gambar atau petunjuk.

Gambar 3. Peserta Didik Mengerjakan Lembar Kerja dari Rumah dengan Semangat
Tahap Mengasosiasiakan, Peserta Didik melakukan pengamatan dan menganalisis hasil pengamatan
serta menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja sistem reproduksi manusia dan proses
spermatogenesis. Pada tahap mengasosiasi dilakukan secara silang gomet sehingga peserta didik melakukan
secara individual tetapi jika ada kesulitan bisa berkomunikasi langsung dengan guru atau peserta didik yang
lain. Untuk menurunkan ketegangan dalam mengerjakan tugas agar siswa merasa serius tetapi santai guru
mengajak siswa untuk mengaktifkan semua video dengan tujuan mengajak foto bersama dengan gaya sesuka
hati mereka, mengajak ice breaking berolahraga jari, menghilangkan ketegangan dengan menarik nafas.
Tujuan lain adalah agar peserta tidak bosan dan tetap mengikuti Silang Gomet sampai akhir pembelajaran
Tahap mengkomunikasikan, guru memberikan kesempatan kepada tiga peserta didik sesuai
kesepakatan pada tahap mengumpulakan data. Karena dilakukan melalui pembelajaran silang gomet peserta
didik melakukan presentasi secara mandiri dari rumah masing-masing melalui video conferens. Peserta didik
terlihat lebih sportif dalam mepresentasikan hasilnya tidak dengan keterpaksaan dan tidak menghabiskan
waktu untuk menunggu kesiapan mereka.
Tahap penutup, Peserta didik dan guru bersama-sama menarik kesimpulan pembelajaran Sistem
Reproduksi pada Perempuan. Selain menyimpulkan pembelajaran, guru memberikan penguatan materi,
memberikan penghargaan bagi peserta didik atas keaktifan pembelajaran melalui silang gomet, memberikan
petunjuk mengerjakan tugas dan meminta peserta didik utnuk mengisi angket motivasi belajar siswa yang akan
di posting di google classroom dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Tidak lupa guru bertanya secara
langsung tentang pengalaman belajar siswa pada pertemuan di siklus kedua dan meminta siswa
membandingkan dengan pembelajaran siklus pertama. Jawaban dari siswa beraneka ragam dan dapat
disimpulkan apabila mereka merasa pembelajaran dengan siklus 2 lebih interaktif, santai, tidak membosankan,
dan siswa termotivasi dalam mengerjakan soal serta menjawab pertanyaan guru.
Setelah melakukan siklus pertama melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, guru bersama Kepala
Sekolah dan teman sejawat melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada materi Sistem Reproduksi pada
Perempuan melalui pembelajaran Silang Gomet. Dari hasil observasi yang diberikan oleh peneliti sebelum
pembelajaran, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan semangat siswa terlihat dari meningkatkan
jumlah siswa yang ikut Silang Gomet dan siswa bertahan sampai akhir pembelajaran walaupun dipertengahan
siswa ada yang keluar rapat tetapi mereka bergabung kembali sampai akhir pembelajaran, keaktifan siswa
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terlihat dari ketepatan siswa mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Dilihat dari hasil analisi angket juga
adanya peningkatan 6%. Beradsarkan hasil observasi dan analisis angket menunjukkan adanya peningkatan
sehingga peneliti menyelesaikan penelitian ini di siklus 2.
Siklus
Jumlah Siswa
Jumlah Skor
Nilai Rata-Rata
Ketercapaian
Kriteria

Tabel 1. Analisi Angket Motivasi Belajar dari Rumah Siswa Kelas IX-E
1
2
30
30
92
99
2.96
3,2
74%
80%
Cukup
Baik

PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran Silang Gomet terkait
materi SIstem Reproduksi pada Manusia yang digunakan untuk proses pembelajaran pada peserta didik kelas
IX-E SMP Negeri 1 Bangil Semester 1 Tahun Pelajaran 2020/2021 terbukti dapat meningkatan motivasi BdR
IPA Materi Sistem Reproduksi pada Manusia
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti menuliskan beberapa saran, diantaranya: pembelajaran
melalui Silang Gomet dapat dilaksanakan apabila sekolah dan tempat tinggal peserta didik terjangkau oleh
fasilitas jaringan internet yang baik, Peserta didik 80% berada di lungkungan dengan ekonomi orang tua
dengan katageri mampu, memilih materi pembelajaran yang tepat dan di desain semenarik mungkin dengan
menggunakan media yang interaktif, pemberian reward yang menarik siswa dan menciptakan suasana
pembelajaran yang menyenangkan, mengaplikasikan pembelajaran dengan menggunakan sosial media
Whatshapp grup untuk memotivasi siswa sebelum pembelajaran dan sebagai media pengumpulan tugas ketika
daring agar lebih cepat terpantau.
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PEMBELAJARAN KONSEP ARUS LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN
BATERAI ALAMI SEBAGAI ALTERNATIF ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
Robithoh, S.Pd.
*Email : robithoh2015@gmail.com
Abstrak
Pembekalan Kecakapan hidup pada peserta didik adalah salah satu tujuan dari pembelajaran IPA di kurikulum 2013.
Dengan terbatasnya sumberdaya listrik di alam, maka perlu di kenalkan pada peserta didik mengenai bahan alam yang
mampu menghasilkan arus listrik dan ramah lingkungan. Bagaimana dan dari mana konsep baterai tersebut? Mungkin
hanya sedikit yang tahu dan itupun dihapal dari pelajaran bukan dipraktikkan. Pembelajaran akan lebih bermakna dan
memiliki nilai lebih jika peserta didik dibekali dengan kecakapan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia
dilingkungannya. Di kelas IX materi listrik di ajarkan di semester ganjil pada kompetensi dasar “menerapkan konsep
rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai
upaya menghemat energi listrik”. Dari materi pembelajaran sumber energi alternatif, kami mencoba untuk membuat
baterai ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di masyarakat dan mudah mencarinya yaitu
jeruk nipis, belimbing wuluh dan jeruk lemon. Dari ketiga bahan tersebut ternyata yang memiliki daya hantar listrik
paling besar adalah jeruk lemon dan yang terendah adalah belimbing wuluh. Kami memilih alternatif sumber energi
jeruk nipis dengan pertimbangan banyak di lingkungan siswa dan mudah didapat serta lebih kuat menghantarkan energi
listrik dibanding blimbing wuluh. Kami tidak memilih jeruk lemon meskipun memiliki daya hantar listrik cukup besar
dengan alasan sulit di dapat dan harganya mahal. Adapun Rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Jeruk Nipis bisa
menjadi Baterai yang bisa mengalirkan arus listrik ?”Dari kegiatan praktik yang kami lakukan dengan peserta didik di
kelas IX mampu dan dapat disimpulkan bahwa 5 jeruk nipis bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif ramah
lingkungan yang dapat menghantarkan arus listrik dan bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED sehingga dapat
mengurangi limbah kobalt dan mercury yang terdapat pada baterai.Karena percobaan ini masih dalam lingkup yang
kecil alangkah baiknya di cobakan untuk lingkup yang besar untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang
baterai ramah lingkungan. Dan diuji juga pada jeruk nipis yang masih muda dan sudah matang.
Kata kunci: Energi Ramah Lingkungan, Baterai Alami

PENDAHULUAN
IPA pada hakikatnya adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan
mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep,
prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Namun, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan
berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan 11 suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu untuk
mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut sikap
ilmiah.
Trianto (2011: 136-137) menyatakan pada hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses
ilmiah, dan sikap ilmiah. Dalam sumber yang sama dinyatakan juga bahwa IPA adalah suatu kumpulan
teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang
melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu,
terbuka, jujur.
Pembelajaran IPA di kelas IX materi listrik di ajarkan di semester ganjil pada kompetensi dasar
“menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik termasuk sumber energi
listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik”., salah satunya membahas sumber arus listrik,
dimana siswa ketika belajar materi ini melakukan praktikum dengan alat baterai sebangai sumber arus listrik
untuk menyalakan lampu. Tetapi baterai memiliki kelemahan ketika beda potensial sudah tidak ada maka
menjadi polutan ketika dibuang, yaitu koblt dan merkuri yang bisa mencemari tanah. Sehingga penulis
mencoba membelajarkan untuk mencoba memakai “Baterai alam” yang mudah di peroleh di lingkungan siswa
agar pembelajaran listrik ini lebih bermakna ramah lingkungan sehubungan dengan program adiwiyt di sekilah
kami
Bagaimana dan dari mana konsep baterai tersebut? Mungkin hanya sedikit yang tahu dan itupun
dihapal dari pelajaran bukan dipraktikkan.
Dari materi pembelajaran sumber energi alternatif, kami mencoba untuk membuat baterai ramah
lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di masyarakat dan mudah mencarinya yaitu jeruk
281

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

nipis, belimbing wuluh dan jeruk lemon. Dari ketiga bahan tersebut ternyata yang memiliki daya hantar listrik
paling besar adalah jeruk lemon dan yang terendah adalah belimbing wuluh. Kami memilih alternatif sumber
energi jeruk nipis dengan pertimbangan banyak di lingkungan siswa dan mudah didapat serta lebih kuat
menghantarkan energi listrik dibanding blimbing wuluh. Kami tidak memilih jeruk lemon meskipun memiliki
daya hantar listrik cukup besar dengan alasan sulit di dapat dan harganya mahal.
Membuat baterai ramah lingkungan memiliki manfaat antara lain ;
1. Tidak menambah sampah kobalt yang terkandung dalam baterai sehingga resiko penumpukan kobalt di
tanah bisa diatasi
2. Mengurangi kandungan mercury yang terdapat pada baterai
3. Menanamkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik
Adapun rumusan masalah pada penulisan artikel ini adalah “Bagaimana Jeruk Nipis bisa menjadi
Baterai yang bisa mengalirkan arus listrik ?” dengan tujuan siswa mengetahui jeruik nipis mampu mengalirkan
arus listrik. Batasan masalah pada penulisan artikel adalah baterai alam yng di maksud di penulisan ini adalah
jeruk nipis dengan pemikiran mudah di peroleh di lingkungan siswa dan harganya bisa dijangkau. Arus listrik
yang dihasilkan oleh baterai alam yang praktekkan oleh siswa hanya sampai mampu menyalakan lampu LED
bukan lampu, karena penulis hanya mengenalkan bahwa di alam tersedia bahan yang bisa mengalirkan arus
listrik.
METODE
Penulisan artikel ini bersifat deskriptif dan merupakan pengalaman pribadi penulis ketika melakukan
pembelajaran IPA di kelas IX tahun 2019/2020 SMPN 2 Bangil. Dengan percobaan menggunakan jeruk nipis
secara bertahap sampai mampu menyalakan 1 lampu LED.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber arus listrik searah atau DC yang sering digunakan untuk kegiatan Praktikum di SMP
adalh Baterai yang pertama kali dikenalkan adalah Elemen Volta, Konsep baterai pertama kali ditemukan oleh
Alexandro Volta (1745 – 1827), ia menemukan baterai dengan percobaan sangat sederhana yaitu dengan
memasukkan dua logam yang berbeda yaitu logam tembaga (Cu) dan seng (Zn) ke dalam bejana yang diisi
larutan asam sulfat (H2SO4), dari situlah konsep listrik ditemukan.
Kemudian dibuatlah Elemen kering yang sering disebut Baterai dn pertama kali dibuat oleh
Leclance, dan bagian utama dari elemen kering adalah kutub positip dari bahan karbon (C ), kutub negative
dari bahan seng ( Zn), sedngkn lrutn elektrolitny terbut dari ammonium klorida dn dispolator terbuat dari
mangan dioksida.dimana bahan dispolator inilah yang membuat baterai menjadi tahan lama.
Baterai alam yang penulis praktekkan adalah Jeruk Nipis termasuk jenis tumbuhan perdu yang
memiliki rasa pahit dan masam dengan kandungan kimia per 100 g jeruk nipis mengandung antara lain; Asam
sitrat, asam amino ( triptozan, lisin) minyak atsiri, damar, glokosida, asam sitrun, lemak 0,1 g, kalsium 40mg,
fosfor 22 mg, besi 0,6 mg, belerang, vitamin B1 0,04 mg, vitamin C 27 mg, protein 0,8 gr dan air 86 gr. Dengan
kandungan yang ada pada jeruk nipis ini diharapkan mampu menjadi elemen yang dapat menghantarkan arus
listrik walaupun kecil, seperti terlihat pada gambar;

Gambar 1. Rangkaian percobaan baterai alam
Kegiatan Pembelajaran pada kelas IX materi sumber arus listrik memerlukan:
A. Alat Dan Bahan
1. 6 buah jeruk nipis
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2. 8 buah penjepit buaya ( aligator)
3. Cutter
4. 1 buah Lampu LED 3,3
5. Kabel
6. 6 buah Uang logam yang dari tembaga ( bisa diganti dengan lempeng tembaga )
7. 6 buah Paku payung
B. Cara Kerja :
1. Siapkan semua alat dan bahan
2. Tusuk jeruk dengan paku payung ( 1 paku 1 jeruk) sebagai kutub negatip ( - ) dan uang logam
tembaga sebagai kutub positip ( + ) masukkan ke dalam belahan jeruk
3. Paku payung pada jeruk yang satu dihubungkan dengan uang logam tembaga pada jeruk yang lain
melalui kabel kecil atau kabel langsung di tusukkan kedalam jeruk
4. Hubungkan dengan lampu LED
5. Perhatikan sambungan antar kabel jika lampu belum menyala
Awal pembelajaran, siswa di beri petunjuk untuk merangkai seperti pada gambar berikut;

Gambar 2: rangkaian listrik tertutup dengan menggunakan baterai alam
Hasil yang diperoleh siswa ketika praktikum adalah pertama menggunakan

Gambar 3 : Setiap Kelompok Mengecek Peda Potensial Dengan Menggunakan Volt Meter
Diperoleh data bahwa dengan menggunakan 6 jeruk nipis baru mampu menyalakan lampu LED
seperti terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 3: Saat Baterai Alam Mampu Menyalakan Lampu LED
PENUTUP
Dari kegiatan praktik dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis bisa digunakan sebagai sumber energi
alternatif ramah lingkungan yang dapat menghantarkan arus listrik dan bisa digunakan untuk menyalakan
lampu LED sehingga dapat mengurangi limbah kobalt dan mercury yang terdapat pada baterai
Karena percobaan ini masih dalam lingkup yang kecil alangkah baiknya di cobakan untuk lingkup
yang besar untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang baterai ramah lingkungan. dan diuji juga
pada jeruk nipis yang masih muda dan sudah matang
DAFTAR RUJUKAN
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR IPA DENGAN MEDIA PLASTISIN PADA
PEMBELAJARAN ATOM DAN MOLEKUL SISWA KELAS VII–B SMP NEGERI 2
REMBANG KABUPATEN PASURUAN
Asni Harumindari
SMP NEGERI 2 REMBANG
Email: asniharumidari@gmail.com
Abstrak
Pembelajaran Kurikulum 2013 diharapkan menjadi media menumbuh suburkan berbagai kompetensi agar menjadi bekal
bagi anak-anak Indonesia bersaing di kancah peradaban dunia. Kompetensi yang di maksud adalah sikap, pengetahuan
dan ketrampilan. Pembelajaran IPA di SMP menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui
penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Dengan memberikan keterampilan abad 21 pada
siswa , yaitu 4C dan 1L yang meliputi : (1) Communication, (2) Collaboration, (3) Critical Thinking, (4) Creative dan
Innovative serta Literasi dan PPK, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab tantangan globalisasi.
Pembelajaran IPA selama ini di SMP Negeri 2 Rembang belum sepenuhnya menerapkan keterampilan abad 21. Hal ini
mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa rendah terbukti ketuntasan belajar pada siswa kelas VII-B sebesar 65%
berarti hanya 19 siswa yang memperoleh nilai KKM dari 29 siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru mencoba
menggunakan media plastisin pada pembelajaran Atom dan Molekul lebih mengkonritkan keadaan atom dan molekul
dengan harapan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil pembelajaran kali ini menunjukkan peningkatan
ketuntasan belajar dari 65% menjadi 82,75 % atau 24 siswa sudah mencapai KKM dari 29 siswa VII-B.
Kata kunci: prestasi belajar, media, atom dan molekul

PENDAHULUAN
Pembelajaran IPA di SMP berdasar Kurikulum 2013 menekankan pada pemberian pengalaman belajar
secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Dengan
memberikan keterampilan abad 21 pada siswa , yaitu 4C dan 1L yang meliputi : (1) Communication, (2)
Collaboration, (3) Critical Thinking, (4) Creative dan Innovative serta Literasi dan PPK (Susilowati, 2014).
Pembelajaran IPA di SMP masih dipandang sulit oleh sebagian siswa. Hal ini dikarenakan IPA
khususnya materi kimia yang abstrak dan sulit dibayangkan oleh sebagian siswa. Salah satu penyebab sulitnya
siswa memahami materi IPA dikarenakan pembelajaran yang terjadi di sekolah masih mengandalkan pada
buku ajar yang hanya menampakkan tulisan. Sementara siswa pada masa sekarang enggan untuk membaca
buku dalam tempo waktu yang lama karena mudah bosan (Suryaman, 2009:45). Salah satu materi yang
dianggap sulit oleh sebagian siswa adalah materi Atom. Hasil studi pendahuluan di tempat penelitian
menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam menguasai materi Atom karena materi yang baru dipelajari di SMP
dan sulit dibayangkan oleh siswa. Kesulitan siswa untuk membayangkan materi Atom karena sarat dengan
konsep abstrak. Kesulitan siswa nampak saat diberi pertanyaan tentang partikel penyusun atom dan letak
partikel tersebut dalam atom.
Sebelum Kurikulum 2013 diberlakukan (KTSP), materi Atom dimasukkan pada kelas VIII semester
1 dalam Standar Kompetensi 3 (SK) Menjelaskan Konsep Partikel Materi dan Kompetensi Dasar (KD) 3.3
Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa dan kini dalam Kurikulum 2013 materi atom
dimasukkan di kelas VII semester 1dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Klasifikasi materi dan perubanhannya.
Menurut Salirawati (2011), materi atom agak sulit untuk dijelaskan kepada siswa SMP (terutama kelas VII
semester 1) karena konsepnya terlalu abstrak namun sangat mendasari pembahasan kimia di SMA nantinya.
Dalam penelitiannya, Salirawati (2011) mengungkapkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi terhadap
konsep atom, ion, dan molekul. Dalam penelitian tersebut, diungkapkan bahwa siswa masih kesulitan dalam
menentukan notasi atom, jumlah partikel penyusun atom, dan isotop suatu unsur.
Belajar IPA bagi siswa SMP Negeri 2 Rembang termasuk pelajaran yang tidak mudah bagi siswa.
Dengan latar belakang bahasa ibu yaitu bahasa Madura menjadikan proses pembelajaran agak terhambat
karena bahasa Indonesia kurang dipahami siswa. IPA khususnya kimia bagi siswakelas VII adalah hal yang
baru dan abstrak sehingga diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat menerjemahkan dari kimia abstrak
menjadi kimia konkrit. Kelas VIII-B SMP Negeri 2 Rembang Tahun Pelajaran 2019-2020 memiliki
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karakteristik jumlah siswa putri 11 dan siswa siswa putra 18. Kondisi siswa heterogen, dan umumnya siswa
putri lebih berprestasi belajar dari siswa putra. Biasanya siswa putra masih banyak menggantungkan pada
siswa putri dalam proses pembelajaran.
Dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media plastisin pada materi atom dan molekul
diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII-B SMP Negeri 2 Rembang dengan berkreasi
membuat model atom dan molekul secara langsung dengan media yang sudah dikenal siswa dan mudah
didapat.
Penelitian sederhana ini dilakukan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan
pembelajaran IPA kelas VII dengan menyederhanakan materi abstrak menjadi materi konkrit dan mudah
dipahami siswa.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu rangkaian penelitian tindakan yang dilakukan
secara siklik dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan. Penelitian tindakan kelas
ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus meliputi 4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi (Whardani,2007). Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemberian pretes
sebelum pembelajaran dan pemberian postes setelah pembelajaran berlangsung. Subjek penelitian adalah siswa
kelas VII-B SMP Negeri 2 Rembang, sebanyak 29 orang. Sekolah tersebut berlokasi di Jalan Raya Kanigoro,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilaksanakan pada Semester 1 tahun Pelajaran
2019/2020 selama 1 bulan pada bulan September 2019. Dalam setiap siklus yang dilakukan penelitian
sebanyak satu kali pertemuan. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar pengamatan dan tes. Analisis
yang dilakukan meliputi hasil kerja kelompok, unjuk kerja diskusi dan tes. Hasil refleksi pada siklus I dijadikan
acuan untuk merencanakan tindakan penelitian pada siklus II.
Tahapan Siklus I :
1. Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi :
a. Menyusun silabus dan RPP materi atom dan molekul..
b. Merancang skenario pembelajaran dengan strategi small group discussion yang diharapkan dapat
mengaktifkan siswa dalam kelas.
c. Merancang alat pengumpul data yang berupa lembar pengamatan dan tes agar digunakan untuk
mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa.
2. Pelaksanaan
Pada pelaksanaan tindakan ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan rencana tindakan,
yaitu :
a. Mengadakan apersepsi yang bertujuan untuk menarik motivasi siswa.
b. Menyampaikan tujuan dan materi kegiatan pembelajaran.
c. Membagi siswa menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok beraggotakan 5 siswa atau 4 siswa
dan menunjuk sati siswa sebagai ketua kelompok.
d. Setiap kelompok dibagikan lembar kerja siswa dan diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan
tugas tersebut.
e. Guru memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi.
f. Guru mengistruksikan setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya di forum kelas.
g. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan.
h. Guru memberi kuis untuk mengetahui dan mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
i. Guru memberikan tindak lanjut untuk memantapkan kemampuan siswa dalam memahami materi
pelajaran berikutnya.
3. Observasi
Observasi dilakukan terhadap seluruh aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran,
baik siswa maupun guru menggunakan lembar observasi. Guru meminta bantuan teman sejawat untuk
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan tindakan Siklus ini.
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4. Refleksi
Peneliti melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan, kemudian memperbaiki pelaksanaan
tindakan sesuai hasil refleksi untuk dilakukan pada penelitian berikutnya.
Siklus II
1. Perencanaan
Guru membuat perencanaan dengan berpedoman pada hasil revisi siklus I, yang meliputi :
a. Menyusun silabus dan RPP yang berkaitan dengan materi molekul yang terdiri dari molekul unsur dan
molekul senyawa.
b. Merancang skenario pembelajaran dengan strategi small group discussion yang diharapkan dapat
mengaktifkan siswa dalam kelas.
c. Merancang alat pengumpul data yang berupa lembar pengamatan dan tes agar digunakan untuk
mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa.
2. Pelaksanaan
a. Mengadakan apersepsi yang bertujuan untuk memotivasi siswa.
b. Menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran.
c. Membagi siswa menjadi tetap dalam 6 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa
dan menunjuk ketua kelompok, tetapi dengan pengaturan meja kelompok yang berbentuk persegi.
d. Setiap kelompok dibagikan lembar kerja siswa dan diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan
tugas tersebut.
e. Guru memastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi.
f. Guru mengistruksikan setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya di forum kelas.
g. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan.
h. Guru memberi kuis untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.
i. Guru memberikan tindak lanjut untuk memantapkan kemampuan siswa dalam memahami materi
pelajaran berikutnya.
3. Observasi
Observasi dilakukan terhadap seluruh aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran,
baik siswa maupun guru menggunakan lembar observasi. Guru meminta bantuan teman sejawat untuk
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam pelaksanaan tindakan Siklus II.
4. Refleksi
Guru bersama observer melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan, kemudian memperbaiki
pelaksanaan tindakan sesuai hasil refleksi .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Guru melakukan apersepsi yang bertujuan untuk menarik motivasi siswa.
Salah seorang siswa diminta maju ke depan dan seluruh siswa diminta memperhatikan dengan dialog sebagai
berikut :
Guru :” Coba nak, ambil selembar kertas ini, kemudian kamu lipat menjadi dua dan sobeklah kertas tersebut
menjadi dua dan susun di atas meja. Selanjutnya ambil satu potongan kertas dan lipat kembali
potongan kertas menjadi dua dan sobek menjadi dua dan susun di bawah sobekan kertas pertama.
Laukan terus langkah ini hingga didapatkan kertas tersebut sudah tidak bisa kamu sobek lagi ”.
Siswa : “Ya, Bu” (dengan antusias siswa melakukan apa yang diperintah Guru)
Guru : “Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian terkecil dari suatu unsur, dengan contoh
unsur adalah kertas.”
Guru : “Selanjutnya anak-anak, untuk lebih memahami tentang bagian terkecil dari suatu unur kalian saya
minta membentuk kelompok bedasar urutan absen siswa. Silahkan dilakukan!” (dengan menerapkan
strategi Small Group Discussion).
Siswa : “Iya , bu”
Selanjutnya, untuk setiap kelompok diminta menunjuk 1 siswa sebagai ketua. Strategi Small Group
Discussion dilakukan untuk mengetahui bagaimana siswa dapat belajar dalam kelompok kecil membahas topik
atom.
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Kelompok 1 sampai 6 segera membentuk meja kerja yang berbentuk persegi dengan merapatkan
masing-masing meja belajarnya dan memutar kursi sehingga bisa saling berhadapan.

Gambar 1. Kegiatan Pembelajaran siklus 1
Kemudian guru membagikan LKS I dan menjelaskan tujuan dan cara kerja LKS Untuk membantu
belajar siswa, guru menampilkan materi atom. Kelompok 2 ,3, 5, dan 6 dan segera mengerjakan LKS dengan
membagi tugas pada anggota kelompoknya. Untuk kelompok 3 ada satu siswa yang sama sekali tidak mau ikut
berdiskusi, walau sudah dekati dan dimotivasi oleh guru. Sedang pada kelompok 1 tidak segera mengerjakan,
setelah didekati guru ternyata mereka berselisih siapa ketua, masing-masing anggota kelompoknya saling
menuding teman dan setelah dibantu guru untuk menentukan ketua baru mereka mulai bekerja. Pada kelompok
4, keaktifan diskusi sangat kurang, terlihat dari siswa putri saja yang bekerja, sedang siswa putra banyak
mengobrol. Setelah waktu presentasi tiba, guru memilih kelompok 4 untuk presentasi terlebih dahulu dengan
melihat hasil pengamatan selama berdiskusi kurang dapat bekerja sama dengan baik. Adapun hasil pengamatan
pada siklus I sebagai berikut :

No
1
2
3
4
5
6

No
1
2
3

Tabel 1. Hasil Kerja LKS Setiap Kelompok Siklus I
Materi
Kelompok
Pengertian atom
Nama atom Bentuk atom
Kelompok 1
100
80
80
Kelompok 2
100
100
100
Kelompok 3
100
100
100
Kelompok 4
100
80
100
Kelompok 5
80
80
80
Kelompok 6
80
100
100
Rerata
93,33
90
93,33

Tabel 2. Hasil Pengamatan selama Proses Belajar
Siklus I
Komponen Penelitian
Rerata
%
Hasil Kerja Lks
92,22
Unjuk Kerja Diskusi
72,41
65%
Tes Tulis
62
65%
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Berdasar hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil kerja LKS terdapat peningkatan
dengan rerata 92,22. Hal ini dapat didukung oleh materi atom disenangi oleh siswa. Tampak bagaimana ketika
mereka mencari pengertian atom dan nama-nama atom pada Buku IPA. Untuk unjuk kerja diskusi didapatkan
hasil sebesar 72,41 atau sebesar 65% yang diambil dari hasil pengamatan diskusi yang meliputi keaktifan,
kerjasama, keberanian mengemukakan pendapat dan kebenaran konsep. Pada unjuk kerja diskusi juga sudah
mulai membaik, tapi belum maksimal. Aktifitas siswa selama berdiskusi belum merata, terlihat pada kelompok
3 ada satua siswa yang sama sekali tidak ikut berdikusi, walau sudah didekati guru dan ditanya apa ada
masalah. Pada kelompok 4 juga belum terjadi diskusi yang baik, anak perempuan saja yagng aktif berdiskusi,
sedang anak laki-laki hanya melihat sekilas. Namun pada tes tulis, nilai rerata siswa hanya sebesar 65% yang
memenuhi KKM, hal ini dapat disebabkan siswa masih kurang memahami apa yang dibacanya atau
diamatinya.
Berdasarkan refleksi yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan atau masalah penerapan strategi
Small group discussion pada proses pembelajaran sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran belum
maksimal. Adapun kelemaham-kelemahan yang ditemui sebagai berikut : 1). Kurangnya bimbingan terhadap
siswa 2). Kurangnya peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. 3). Rendahnya tingkat penguasaan siswa
terhadap materi pelajaran IPA. Ada beberapa siswa yang masih kebingungan dalam mengerjakan soal dan
belum terbiasa menggunakan strategi small group discussion dalam pembelajaran. Pembelajaran pada siklus I
belum mencapai nilai yang diinginkan dan belum maksimal. Nilai rata-rata tes pada siklus I baru mencapai
65% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II.
SIKLUS II
Guru mengawali apersepsi yang bertujuan untuk menarik motivasi siswa, dengan menayangkan video
atom dan molekul. Kemudian Guru mendemontrasikan model atom dan molekul dengan plastisin yang
berwarna-warni.

Gambar 2. Pembelajaran Siklus II
Berdasar hasil siklus I yang lalu, Guru tetap menghimbau agar setiap kelompok saling berhadapan,
agar komunikasi selama berdiskusi dapat berjalan dengan lancar dan saling bertatap muka. Kemudian guru
membagikan LKS dan menjelaskan tujuan dan cara kerja LKS. Dengan motivasi dari guru diskusi pada setiap
kelompok dapat berjalan dengan lancar. Guru mendekati Kelompok 3 karena pada saat siklus 1 ada 1 siswa
yang tidak mau aktif berdiskusi sehingga pada kegiatan kali ini siswa tersebut lebih dimotivasi untuk berdiskusi
dan akhirnya siswa tersebut mau ikut aktif walau hanya menjadi pendengar. Pada kelompok 4 dengan saling
berhadapan mulailah terjadi diskusi yang lebih baik dari siklus 1 dan terjadi pembagian tugas antar anggota
kelompok. Saat presentasi tiba, sebelum guru menunjuk kelompok mana yang maju terdahulu, kelompok 4
angkat tangan dan satu siswa putra yang maju untuk presentasi. Dan guru memberikan kesempatan kepada
siswa tersebut untuk presentasi.

No
1
2
3

Tabel 3. Hasil Kerja LKS setiap kelompok Siklus II
Molekul
Kelompok
Otot
Sendi
Gangguan Rerata
Kelompok 1
100
100
95
98,33
Kelompok 2
100
100
100
100
Kelompok 3
95
100
100
98,33
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4
5
6

No
1
2
3

Kelompok 4
Kelompok 5
Kelompok 6
Rerata

100
100
100
93,33

100
100
100
90

100
90
100
93,33

100
96,67
100
98,89

Tabel 4. Hasil Pengamatan selama Proses Belajar Siklus II
Siklus 2
Rerata
%
Komponen Penelitian
HASIL KERJA LKS
98,89
UNJUK KERJA DISKUSI
83,62
83,62%
TES TULIS
82
82,75%

Berdasar hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil kerja LKS terdapat peningkatan
dari siklus I dengan rerata 98,89. Hal ini dapat menunjukkan pembelajaran dengan model plastisin untuk
mempelajari molekul unsur dan molekul senyawa dapat mengkonkritkan Tampak bagaimana kmolekul yang
abstrak bagi siswa menjadi konkrit dan mudah dipahami.
Untuk kerja diskusi didapatkan peningkatan dari siklus I dengan hasil sebesar 72,41 atau sebesar 65%
yang diambil dari hasil pengamatan diskusi yang meliputi keaktifan, kerjasama, keberanian mengemukakan
pendapat dan kebenaran konsep. Aktifitas siswa selama berdiskusi sudah merata, terlihat pada kelompok 3 ada
satua anak yang pada saat siklus I sama sekali tidak ikut berdikusi terlihat pada siklus II sudah mulai aktif
berdiskusi. Pada kelompok 4 juga terjadi peningkatan diskusi yang baik yang semula tidak saling berhadapan
untuk diskusi kali ini dengan antusias berkreasi membentuk molekul dengan plastisin warna-warni.
Pelaksanaan diskusi siklus II mengalami peningkatan yang baik yaitu sebesar 83,62 pada unjuk kerja diskusi
jika dibandingkan siklus I hanya sebesar 72,41 (65%) dari seluruh siswa. Hal ini berpengaruh pada prestasi
belajar siswa. Dari hasil tes terjadi peningkatan nilai rerata siswa dari 62 (65%) pada siklus I yang memenuhi
KKM meningkat menjadi 82 (82,75%) yang telah memenuhi KKM. Hal ini berarti pembelajaran dengan model
plastisin dengan strategi Small group discussion dapat meningkatkan prestasi belajar siswa , baik dari segi
keaktifan berdiskusi maupun pada hasil tes.
Berdasarkan refleksi yang dilakukan, terdapat beberapa peningkatan penggunaan media plastisin pada
proses pembelajaran sehingga pemahaman siswa pada materi pelajaran meningkat. Dengan menggunakan
model plastisin dalam pembelajaran secara berkesinambungan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa
dalam hal berdiskusi dan hasil tes. Nilai
rata-rata tes pada siklus II sudah mencapai 82,75% sehingga
penelitian ini diputuskan untuk dihentikan pada siklus II.

No
1
2
3

Tabel 5. Hasil Pembelajaran Siklus 1 dan Siklus 2
Siklus 1
Siklus 2
Komponen Penelitian
Rerata
Prosentase Rerata
Hasil Kerja LKS
92,22
98,89
Unjuk Kerja Diskusi
72,41
65
83,62
Tes Tulis
62
65
82
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Grafik. 1 Hasil Pembelajaran Siklus 1 dan Siklus 2

Gambar 3. Proses Pembuatan Molekul

Gambar4, Hasil Kerja Kelompok

Penggunaan media plastisin dalam pembelajaran materi atom dan molekul dalam proses pembelajaran
diawali dengan membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil guna memecahkkan dan
mendiskusikan topik permasalahan. Diskusi merupakan percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang
tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama
mencari pemecahan untuk mendapatkan jawaban atas masalah tersebut. Sedangkan diskusi kelompok dapat
diartikan sebagai jalan pemecahansuatu masalah yang memerlukan beberapa jawaban alternative yang dapat
mendekati kebenaran dalam proses belajar mengajar, yang dapat merangsang peserta didik utnuk berpikir
sistematis, kritis dan bersikap terbuka dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk memecahkan suatu
permasalahan (Nafsri, Luluk, 2014).
Menurut Silberman (2006), diskusi kelas memainkan peranan penting dalam kegiatan belajar aktif di
kelas, karena dengan mendengarkan beragam pendapat dalam diskusi, siswa akan tertantang untuk berpikir.
Guru berperan selama proses dis-kusi terutama dalam memudahkan lalu lintas pendapat siswa, dan
memberikan sumbang saran dan komentar tambahan selama proses diskusi siswa.
Dengan penggunaan media plastisin yang dipadu dengan strategi pembelajaran small group discussion
ini, memungkinkan siswa untuk berfikir kritis, sistematis dan saling menyumbangkan fikirannya baik dalam
kelompoknya maupun secara klasikal. Pembelajaran dengan strategi small group discussion lebih
291

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

mengutamakan pola kerjasama dalam kelompok kecil sehingga peserta didik tidak ada yang merasa bahwa
dirinya yang paling pintar dan menguasai materi.
Media Plastisin digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa plastisin mudah di dapat, mudah
dibentuk serta mmempunyai warna yang menarik juga tahan lama sehingga dapat meningkatkan minat siswa
untuk belajar berkreasi membuat atom dan molekul dengan bantuan tusuk gigi.
Dari penerapan strategi small group discussion terdapat beberapa kelebihan strategi ini, yaitu (1) Semua
peserta didik bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. (2) Mengajarkan kepada peserta didik agar mau
menghargai pendapat orang lain dan bekerjasama dengan teman yang lain. (3) Dapat melatih dan
mengembangkan sikap sosial dan demokratis bagi siswa. (4) Meningkatkan keterampilan berkomunikasi bagi
siswa. (5) Meningkatkan partisipasi peserta didik baik secara individual dalam kelompok maupun dalam kelas.
(6) Mengembangkan pengetahuan mereka, karena bisa saling bertukar pendapat antar siswa baik dalam
kelompoknya maupun dengan kelompok yang lain. Selain memiliki kelebihan, small group discussion juga
memiliki beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut : (1) Diskusi biasanya lebih banyak memboroskan waktu,
sehingga tidak sejalan dengan prinsip efisiensi. (2) Dapat menimbulkan ketergantungan sesorang pada
kelompok dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan diskusi, karena hanya mengandalkan teman dalam
kelompoknya. (3) Dapat menimbulkan dominasi dari kelompok yang sekiranya lebih banyak dan lebih mampu
mengungkapkan ide sehingga kelompok yang lain tidak memberikan kontribusi yang berarti. (4) Bagi guru,
diskusi kelompok kecil dapat mempersulit dalam mengelola iklim kelas.
Prestasi belajar merupakan merupakan hasil yang telah dicapai akibat dari satu perbuatan yang telah
dilakukan atau dikerjakan (Robi Binur : 2003).Hal-hal diatas sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa yang
rendah. Untuk mengaktifkan siswa agar siswa menjadi insan pembelajar, guru berusaha dengan menerapkan
strategi small group discussion agar di dalam kelompok-kelompok kecil semua siswa dapat aktif sehingga
tujuan belajar dapat tercapai.
PENUTUP
Kesimpulan
Penggunaan media plastisin dapat meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas VII-B kelas VII-B
SMP Negeri 2 Rembang pada pembelajaran atom dan molekul. Hasil pembelajaran kali ini menunjukkan
peningkatan ketuntasan belajar dari 65% pada siklus I menjadi 82,75 % pada siklus II atau dari 19 siswa yang
mencapai KKM meningkat menjadi 24 siswa mencapai KKM dari 29 siswa kelas VII-B.
Saran
Guru dapat mengembangkan berbagai alternatif media pembelajaran yang lain untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa.
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Abstrak
Pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia merupakan suatu kebutuhan dan tantangan yang
harus disadari oleh setiap guru dan dosen sebagai wujud tanggungjawab profesi pendidik. Kualitas pendidikan dan
pembelajaran di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan suatu kajian
untuk menganalisis kebutuhan dan mengembangkan sistem pengembangan kerpofesionalan guru IPA SMP di Kota
Malang melaui program Professional Learning Community (PLC). Analisis kebutuhan dilakukan dengan angket yang
dikirim melalui google form. Sampel guru yang mengisi angket sebanyak 60 orang dengan demografi 65,6% guru
perempuan dan 34,4 % guru laki-laki, dengan pengalaman mengajar antara 5-30 tahun 77%, kurang dari 5 tahun 16,4%,
dan di atas 30 tahun 6,6%. Dalam aktivitas mengajar sebagian besar guru (45,9%) mengakui menggunakan metode
ceramah atau menjelaskan yang diselingi dengan LKS dan praktikum. Perbandingan penggunaan metode belajar melalui
pengamatan objek sains (praktikum) dengan belajar melalui penjelasan konsep teoritik, sebanyak 65,6% guru
menyatakan seimbang, sedangkan 27,9% menyatakan lebih banyak penjelasan teori (75%) dari pada pengamatan (25%),
serta hanya 6,6% yang menyatakan lebih banyak pengamatannya dari pada teorinya. Dari hasil penilaian pembelajaran
yang dilakukan sebagian besar guru (88,5%) menyatakan pembelajaran cukup efektif dan sangat efektif. Namun demikian
para guru juga mengungkapkan masih adanya kesulitan dalam pemahaman dan cara pembelajaran beberapa materi
IPA, serta kesulitan dalam meningkatkan motovasi siswa dan pengelolaan kelas yang efesien dan efektif, terutama pada
masa belajar secara online. Hampir seluruh guru menyatakan perlunya program-program pengembangan kompetensi
melalui berbagai bentuk pelatihan, workshop, dan sejenisnya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut telah
ditawarkan dan dirancang untuk melaksanakan suatu program pengembangan keprofesionalan guru melalui MGMP
dengan penerapan model PLC.
Kata kunci: Keprofesionalan guru, MGMP, Professional Learning Community

PENDAHULUAN
Mutu pendidikan dan pembelajaran di Indonesia tetap menjadi bagian bahasan utama dalam setiap
masa. Hal ini dikarenakan setiap masa memiliki kondisi yang dinamis menyeseuaikan dengan kebutuhan dan
tantangan global. Pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu kebutuhan dan
tantangan yang harus disadari oleh setiap guru dan dosen sebagai wujud tanggungjawab profesi pendidik.
Kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari aspek input
maupun proses. Peningkatan kompetensi dan keprofesionalan guru merupakan faktor kunci dalam aspek input
yang akan menentukan kualitas proses dalam sistem pendidikan. Guru sebagai pendidik memainkan peran
penting dalam mendukung dan memotivasi siswa (Burić & Kim, 2020). Penelitian Guay, Gilbert, Falardeau,
Bradet, & Boulet (2020), menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru, khususnya kompetensi
pedagogis dapat meningkatkan motivasis siswa dalam belajar. Selain itu, kemampuan guru dalam emmilih
metode pembelajaran juga akan mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar (Berková & Krejčová, 2016).
Beberapa hasi penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang penting dalam kemajuan
belajar siswa. Peneitian yang dilakukan oleh Fauth et al. (2019) pada 54 guru SD dan 1070 siswa menunjukkan
bahwa kompetensi guru dan Pedagogical content knowledge (PCK) yang dimiliki oleh guru akan berpengaruh
pada hasil belajar siswa. Pembelajaran efektif yang dilakukan oleh guru juga dapat meningkatkan hasil belajar
siswa (Paolini, 2015). Keefektifan pembelajaran yang dimaksud adalah keefektifan dalam hal pemilihan
metode, materi pembelajaran, dan asesmen yang digunakan dalam pembelajaran (Paolini, 2015). Motivasi
guru, gaya mengajar guru, kepemimpinan guru, dan intensitas mengajar memiliki kontribusi atau pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, dimana faktor yang paling berpengaruh adalah motivasi mengajar
guru (Sulistiyarini & Sukardi, 2016).
Guru diharapkan selalu memperbaiki diri untuk menjadi visioner dan profesional (Ninlawan, 2015).
Pengembangan profesi guru pada dasarnya adalah peningkatan kualitas kompetensi guru.
Beberapa dimensi utama dalam kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
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kompetensi sosial,dan kompetensi profesional (Ana-Maria Petrescu, 2015). Hal ini juga dijelaskan pada
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 8 bahwa seorang pendidik guru idealnya
memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi professional.
Pengembangan keprofesionalan guru dapat dilkuan melalui Professional Learning Community (PLC).
Professional Learning Community (PLC) merupakan suatu proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan
melalui proses inkuiri secara kolaboratif dan memecahkan masalah yang indikasinya dapat ditelusuri dari
kebutuhan belajar guru yang bersumber dari kepentingan proses belajar mengajar, pengalaman belajar guru
yang dilaksanakan secara kolaboratif, dan hasilnya tampak pada kapasitas guru dalam profesinya (Permana,
2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan mengembangkan sistem pengembangan
kerpofesionalan guru IPA SMP di Kota Malang melaui program Professional Learning Community (PLC).
METODE
Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru SMP di
Kota Malang. Data diperoleh dengan memberikan angket berupa google form kepada guru. Jumlah responden
yang mengisi angket sebanyak 61 guru. Data dianalisis secara deskriptif berdasarkan jawaban yang diberikan
dalam angket. Pertanyaan yang diberikan kepada guru antara lain (1) Aktivitas apakah yangs ering dilakukan
dalam melakukan pembelajaran IPA?, (2) Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA perbandingan antara
pengamatan objek sains/percobaan/prkatikum dengan belajar teoritik/konseptual melalui penjelasan, membaca
buku, mengerjakan LKS, dan berdiskusi adalah…, dan (3) Berdasarkan pengalaman dan penilaian saya
pribadi, proses pembelajaran IPA yang telah saya lakukan berkategori ... Penelitian dilaksanakan pada Bulan
Juli 2020.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Guru IPA yang mengisi Angket ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Demografi Responden
Kategori
Jenis Kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan
Lama Mengajar
Kurang dari 5 tahun
Antara 5-10 tahun
Antara 10-20 tahun
Antara 20-30 tahun
Lebih dari 30 tahun
Latar Belakang Pendidikan
Pendidikan Biologi
Pendidikan Fisika
Pendidikan Kimia
Pendidikan IPA
Non Kependidikan
Tidak Jelas

Jumlah

Persentase (%)

21
40

35,4
65,6

10
8
21
18
4

16,4
13,1
34,4
29,5
6,6

22
20
3
2
10
4

36.1
32.8
4.9
3.3
16.4
6.6

Berdasarkan Tabel 1. mayoritas responden yang mengisi angket adalah yang memiliki pengalaman
mengajar antara 10-20 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa mayoritas guru memiliki pengalaman mengajar
yang sudah lama. Pengalaman mengajar merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan
dalam pendidikan (Rakib, Rombe, & Yunus, 2016). Pengalaman mengajar dalam hal ini adalah masa kerja
selama menjadi guru. Lamanya masa kerja sebagai seorang guru akan memberikan pengalaman yang berbeda
antara guru yang satu dan yang lain.(Rakib et al., 2016). Namun, tidak semua guru yang memiliki pengalaman
mengajar yang lama, akan memiliki kompetensi yang bagus pula. Hal tersebut tergantung pada kesadaran guru
selama mengikuti pelatihan dan kesadaran guru untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya.
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Pelaksanaan Pembelajaran IPA yang sering dilakukan oleh guru ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Pelaksanaan Pembelajaran IPA yang Sering Dilakukan Guru
Berdasarkan Gambar 1 49,1% pembelajaran IPA yang sering dilakukan guru didominasi oleh kegiatan
menjelaskan (ceramah), sedangkan hanya 36,1 % yang kegiatan pembelajarannya didominasi oleh kegiatan
praktikum. Pembelajaran sains identik dengan proses inkuiri di dalamnya (Crawford, 2000). Pembelajaran
inkuiri dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa ketika belajar (Crawford, 2000). DarlingHammond, Flook, Cook-Harvey, Barron, & Osher (2019) menjelaskan, dalam pembelajaran Sains seharusnya
mengikuti hal-hal sebagai berikut (1) pembelajaran seharusnya menumbuh kembangkan pengetahuna utama
dan pengalaman anak, (2) pembelajaran harus mendukung pemahaman konsep, keterlibatan dalam
pembelajaran dan motivasi siswa, dan (3) pengajaran harus dirancang untuk mengembangkan kapasitas
metakognitif siswa, agensi, dan kapasitas untuk pembelajaran strategis.
Perbandingan penggunaan metode belajar melalui pengamatan objek sains (praktikum) dengan belajar
melalui penjelasan konsep teoritik ditunjukkan pada Gambar 2.

6,6%

Gambar 2. Perbandingan Penggunaan Metode Belajar
Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa 65,6% guru telah memberikan porsi yang seimbang anatara
pembelajaran dengan metode praktikum dengan pembelajaran melalui penjelasan konsep teoritik. Sedangkan
6,6% guru masih memberikan porsi yang besar dalam pembelajaran menggunakan penjelasan konsep.
Penggunaan metode pembelajaran sangat mempengaruhi kesuksesan belajar siswa. Metode pembelajaran akan
mempengaruhi proses siswa tersebut belajar. Metode praktikum dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa (Maison, Darmaji, Astalini, Kurniawan, & Indrawati, 2019). Di mana motivasi belajar
akan mengoptimalkan/dapat meningkatkan keterampilan yang lain seperti metakognitif (Kassaian & Ghadiri,
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2011), respon kognitif dan afektif (Karagiannidis, Barkoukis, Gourgoulis, Kosta, & Antoniou, 2015),
keterampilan proses sains (Maison et al., 2019), dan yang lainnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan praktikum adalah jenis praktikum yang dilakukan.
Dalam metode praktikum dikenal dua istilah yaitu praktikum yang bersifat verifikatif dan praktikum yang
bersifat hipotetik. Praktikum yang bersifat verifikatif dilakukan ketika siswa telah menerima suatu konsep, di
mana praktikum tersebut hanya membuktikan konsep yang telah mereka terima, sedangkan praktikum yang
bersifat hipotetik terjadi ketika siswa belum menerima suatu konsep, dan siswa akan membangun konsep
tersebut selama kegiatan praktikum. Jenis praktikum yang sesuai untuk pembelajaran sains adalah yang
bersifat hipotetik karena melalui praktikum ini siswa akan bisa berinkuiri. Berdasarkan penelitian sebelumnya
penggunaan inkuiri dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan respon yang positif
terhadap pembelajaran (Fang et al., 2016).
Keefektifan pembelajaran yang dilakukan menurut responden ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Keefektifan Pembelajaran yang Dilakukan
Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa 80,3% guru menyatakan bahwa pembelajaran yang mereka
lakukan cukup efektif dan 8,2% menyatakan sangat efektif. Hanya 11,5% guru yang menyatakan bahwa
pembelajaran yang mereka lakukan kurang efektif. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa guru sudah
merasa cukup dengan pembelajaran mereka, dan hanya sebagian kecil guru yang menyatakan perlu untuk
mengembangkan/memperbaiki pembelajaran yang merka lakukan. Pembelajaran dan yang efektif ditandai
dengan kegiatan yang teratur dan pendekatan pedagogis yang efektif yang bertujuan untuk meningkatkan
tingkat keberhasilan untuk semua siswa (Acharya, Reddy, Hussein, Bagga, & Pettit, 2019). Pembelajaran
dikatakan efektif jika siswa bukanlah penerima pengetahuan pasif tetapi merupakan kepribadian proaktif
dalam keseluruhan proses pembelajaran (Acharya et al., 2019).
PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagian besar guru telah menggunakan praltikum dalam
pembelajaran sains yang mereka lakukan. Namun, perlu dikaji lebih lanjut dengan studi lapangan apakah hasil
tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di sekolah. Kesimpulan kedua adalah 88,5% guru
merasa pembelajaran yang mereka lakukan sudqah sangat efektif. Saran untuk tindak lanjut makalah ini adalah
mengecek kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah melalui penelitian lanjutan.
DAFTAR RUJUKAN
Acharya, H., Reddy, R., Hussein, A., Bagga, J., & Pettit, T. (2019). The effectiveness of applied learning: an
empirical evaluation using role playing in the classroom. Journal of Research in Innovative Teaching
& Learning, 12(3), 295–310. https://doi.org/10.1108/jrit-06-2018-0013
Berková, K., & Krejčová, K. (2016). Effect of teachers’ abilities on students’ motivation with varying levels
of intellectual abilities in the economics. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and
Science, 9(3), 81–87. https://doi.org/10.7160/eriesj.2016.090304.
Burić, I., & Kim, L. E. (2020). Teacher self-efficacy, instructional quality, and student motivational beliefs:
An analysis using multilevel structural equation modeling. Learning and Instruction, 66(January
2019), 101302. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101302
Crawford, B. A. (2000). Embracing the essence of inquiry: New roles for science teachers. Journal of Research
297

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

in Science Teaching, 37(9), 916–937. https://doi.org/10.1002/1098-2736(200011)37:9<916::AIDTEA4>3.0.CO;2-2
Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2019). Implications for
educational practice of the science of learning and development. Applied Developmental Science, 0(0),
1–44. https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791
Fang, S. C., Hsu, Y. S., Chang, H. Y., Chang, W. H., Wu, H. K., & Chen, C. M. (2016). Investigating the
effects of structured and guided inquiry on students’ development of conceptual knowledge and
inquiry abilities: a case study in Taiwan. International Journal of Science Education, 38(12), 1945–
1971. https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1220688
Fauth, B., Decristan, J., Decker, A. T., Büttner, G., Hardy, I., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The effects of
teacher competence on student outcomes in elementary science education: The mediating role of
teaching
quality.
Teaching
and
Teacher
Education,
86,
102882.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102882
Guay, F., Gilbert, W., Falardeau, É., Bradet, R., & Boulet, J. (2020). Fostering the use of pedagogical practices
among teachers to support elementary students’ motivation to write. Contemporary Educational
Psychology, 63(September). https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101922
Karagiannidis, Y., Barkoukis, V., Gourgoulis, V., Kosta, G., & Antoniou, P. T. (2015). The role of motivation
and metacognition on the development of cognitive and affective responses in physical education
lessons:
A
self-determination
approach.
Motricidade,
11(1),
135–150.
https://doi.org/10.6063/motricidade.3661
Kassaian, Z., & Ghadiri, M. (2011). An Investigation of the Relationship between Motivation and
Metacognitive Awareness Strategies in Listening Comprehension: The Case of Iranian EFL Learners.
Journal of Language Teaching and Research, 2(5), 1069–1079. https://doi.org/10.4304/jltr.2.5.10691079
Maison, Darmaji, Astalini, Kurniawan, D. A., & Indrawati, P. S. (2019). Science process skills and motivation.
Humanities and Social Sciences Reviews, 7(5), 48–56. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.756
Paolini, A. (2015). Enhancing teaching effectiveness and student learning outcomes. The Journal of Effective
Teaching,
15(1),
20–33.
Retrieved
from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=102152590&site=ehostlive&scope=site
Rakib, M., Rombe, A., & Yunus, M. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman Mengajar Terhadap
Profesionalitas Guru (Studi pada Guru IPS Terpadu yang Memiliki Latar Belakang Pendidikan dalam
Bidang
Pendidikan
Ekonomi).
Jurnal
Ad’ministrare,
3(2),
137–148.
https://doi.org/10.26858/ja.v3i2.2574
Sulistiyarini, D., & Sukardi, S. (2016). the Influence of Motivation, Learning Styles, Teacher Leadership, and
Teaching Intensity on Students’ Leaning Outcomes. Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan,
23(2), 136–143. https://doi.org/10.21831/jptk.v23i2.12296

298

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MENGIDENTIFIKASI SISTEM ORGANISASI
KEHIDUPAN PADA MATA PELAJARAN I P A MELALUI MODEL
PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING SISWA KELAS VII H SMP NEGERI 2
BANGIL KABUPATEN PASURUAN PELAJARAN 2018/2019
Trinil Windayati*
*Email : trinilwindayati@ymail.com
Abstrak
Pembelajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan, terarah berdasarkan perencanaan yang
matang. Proses pembelajaran itu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang fundamental yang akan menentukan apakah
pembelajaran itu berlangsung secara wajar dan berhasil. Berdasarkan hasil observasi sebelum penelitian menunjukkan
bahwa hasil belajar siswa Kelas VII H pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam berada pada kategori rendah,
utamanya pada kompetensi dasar Mengidentifikasi Sistem Organisasi Kehidupan. Hal ini didukung adanya data hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Alam hanya mencapai mean skor 60,20 dan siswa yang dinyatakan tuntas belajar sebanyak
18 siswa atau 52,94% dengan standar ketuntasan minimal 75%. Siswa belum mampu mengambil makna dari belajar,
kemauan ssiwa untuk mengembangkan kreativitasnya masih rendah, kegiatan belajar siswa masih tergantung pada guru.
Sebagai perwujudan tanggung jawab penulis yang juga guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas VII H,
menawarkan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Ditengarai model pembelajaran Discovery Learning
ini mampu memberikan pengalaman belajar aktif yang berpusat pada siswa, membantu siswa menemukan ide-idenya
sendiri dan mengambil maknanya sendiri serta memberikan pemahaman bahwa belajar sejati terjadi melalui personal
discovery atau penemuan pribadi. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam
3 siklus, terdiri atas 6 pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas 2 x 40 menit. Tiap siklus meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data diambil dengan menggunakan instrument tes, wawancara, angket dan jurnal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam melalui strategi
pembelajaran Discovery Learning pada siswa Kelas VII H SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun
Pelajaran 2018/2019. Peranan strategi pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Alam ini ditandai adanya peningkatan nilai rerata (Mean Score), yakni : siklus I 73,52; siklus II 78,38; dan
siklus III 85,15. Selain itu juga ditandai adanya peningkatan persentase ketuntasan belajar, yaitu pada siklus I 61,74%,
siklus II 76,47%, siklus III terjadi peningkatan mencapai 94,12%.
Kata kunci: hasil belajar. sistem organisasi kehidupan. Discovery Learning

PENDAHULUAN
IPA pada hakikatnya adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematik dan
mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep,
prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Namun, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan
berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu untuk
mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut sikap
ilmiah.
Pembelajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan, terarah berdasarkan
perencanaan yang matang. Proses pembelajaran itu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang fundamental yang akan
menentukan apakah pembelajaran itu berlangsung secara wajar dan berhasil.
Berdasarkan hasil observasi di Kelas VII H SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan, maka
diperoleh data rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, utamanya pada
kompetensi dasar Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan. Hal ini didukung adanya data hasil belajar
Ilmu Pengetahuan Alam hanya mencapai mean skor 60,20 dan siswa yang dinyatakan tuntas 52,94 % dengan
standar ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 75%.
Sebagai perwujudan tanggungjawab peneliti yang juga guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
di Kelas VII H, menawarkan penerapan model pembelajaran Discovery Learning. Ditengarai model
pembelajaran Discovery Learning ini mampu memberikan pengalaman belajar aktif yang berpusat pada siswa,
membantu siswa menemukan ide-idennya sendiri dan mengambil makna sendiri serta memberikan
pemahaman bahwa belajar sejati terjadi melalui personal discovery atau penemuan pribadi (Arends, 2008:48).
Diharapkan dengan adanya penerapan pembelajaran Discovery Learning ini tejadi peningkatan hasil
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belajar Ilmu Pengetahuan Alam yang ditandai adanya peningkatan mean skor minimal menjadi 75 atau lebih
dan siswa yang dinyatakan tuntas belajar mencapai minimal mencapai 75% dari keseluruhan jumlah siswa di
Kelas VII H .
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini,
sebagai berikut : Apakah model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Alam pada kompetensi dasar Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan siswa Kelas VII H
SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan Semester II tahun pelajaran 2018/2019?” . Adapun tujuan yang
diharapkan dari penelitian ini adalah: Meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi
dasar “Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan” melalui model pembelajaran Discovery Learning siswa
Kelas VII H SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan Semester II tahun pelajaran 2018/2019”. Batasan
masalah pada penelitian ini adalah;
1. Pembahasan permasalahan terkait dengan rendahnya hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada
kompetensi dasar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan dengan menerapkan Model Pembelajaran
Discovery Learning.
2. 2Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai sasaran pada penelitian ini adalah siswa Kelas VII H SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan
Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019.
Sedangkan hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : pembelajaran dengan
menerapkan model pembelajaran Discovery Learning maka dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Alam pada kompetensi dasar mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan siswa Kelas VII H
SMP Negeri 2 Bangil Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Pelajaran 2018/2019.
METODE
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri atas 2 kali
pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas 2 jam pelajaran (2 x 40 menit). Masing-masing siklus dilaksanakan
sesuai dengan perubahan-perubahan sebagaimana telah dirancang sesuai hasil refleksi. Sebelum dilaksanakan
penelitian, maka dilakukan tes awal terhadap kemampuan siswa dalam Mengidentifikasi sistem organisasi
kehidupan. Tujuan diadakan tes ini adalah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan
kemampuan siswa tersebut.
Hasil tes awal, dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan
prosedur (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) observasi (observation), dan (4)
refleksi (reflection) dalam setiap siklus.
Subyek penetian ini adalah siswa kelas VII H SMPN 2 Bangil tahun 2018/2019 yang berjumlah 34
siswa yang memiliki hasil belajar rendah. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif atau kualitatif,
yang diambil dari hasil evaluasi, hasil observasi dan hasil angket. Sebagai triangulasi data dilakukan
wawancara.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Memecahkan masalah adalah metode belajar yang mengharuskan pelajar untuk menemukan
jawabannya (discovery) tanpa bantuan khusus (Nasution, 2007:173). Dengan memecahkan masalah siswa
menemukan aturan baru yang lebih tinggi tarafnya sekalipun mungkin tidak dapat merumuskannya secara
verbal. Pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning diharapkan mampu mengaktifkan
keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati terjadi melalui personal
discovery (penemuan pribadi).
Hasil belajar yang dimaksudkan perubahan perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai
akibat interaksi seseorang dengan lingkungannya (Uno, 2007:213). Sehingga jika hasil penilaian dari siswa
ada perubahan lebih baik maka dikatakan siswa terebut mengalami peningkatan hasil belajar.
Pada siklus I hsil observasi dari kolaborator( observer) menunjukkan peningkatan hasil belajar dan
keaktifan siswa seperti tabel berikut;
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Tabel 4.1
Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa Siklus I
No
1.
2.
3.
4

Skor

Kategori

90-100
Amat Baik
80-89
Baik
70-79
Cukup
20-69
Kurang
Jumlah

Frekuensi

Persentase (%)

0
9
17
8
34

0
26.47
50.00
23.53
100

Jika dilihat dari tingkat ketuntasan belajar siswa diketahui bahwa hasil belajar tentang
Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan terendah adalah 60 sedangkan tertinggi 85. Skor rata-rata siswa
adalah 72,,65 dengan tingkat ketuntasan 61,76%. Berarti terdapat 21 siswa yang mampu mencapai nilai 75
atau lebih. Jadi hasil belajar siswa dalam Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan masih tergolong cukup
dan belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Oleh karena itu perlu ditingkatkan
lagi pada pertemuan berikutnya.Sebagai gambaran tingkat ketuntasan belajar dapat dilihat pada gambar 4.2
berikut ini :

38.24%

Tuntas = 21 siswa
Tidak Tuntas = 13 siswa

61.76%

Gambar 1. Kecenderungan Ketuntasan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siklus I
Beberapa temuan observer dari siklus I adalah beberapa petunjuk lembar kerja masih belum
komunikatif sehingga masih banyak siswa yang belum paham apa yang akan di lakukan. Kerjasama dalam
kelompok masih belum tampak karena msing masing anak mendapat 1 LK, sehingga mereka cenderung
bekerja secara individu. Temuan temuan ini akan menjadi catatan perbaikan pada siklus II.
Ketuntasan belajar pada siklus II mengalami peningkatan skor rata-rata siswa mencapai 78,38 dengan
tingkat ketuntasan 76,47%. Berarti terdapat 26 siswa yang mampu mencapai 75 atau lebih. Jadi hasil belajar
siswa dalam Menjelaskan pengertian organ sudah mengalami kemajuan dan sudah memenuhi indikator
keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Oleh karena siswa yang berada pada kategori baik dan amat baik
belum mencapai target keberhasilan sebesar 75%, maka perlu ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya.
Dengan memperbaiki perencanaan yang lebih baik dan memberikan waktu pengumpulan data pada siswa lebih
tepat, untuk memberi kesempatan membuat presentasi dan kebih bnyak berkomunikasi dengan teman di
kelompoknya. Tetapi untuk keaktifan siswa sudah menglami peningkatan yang signifikan utamanya ketika
penyelidikan organ organ pada ikan.seperti terlihat pada gambar berikut;
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Gambar 2 : Keaktifan penyelidikan organ organ pada ikan
Pada siklus ketiga keaktifan belajar siswa semakin terlihat jelas dengan ditunjukkan semua anggota
kelompok berpartisipasi untuk memperoleh data dan mendeskripsiknnya. Hasil belajarnya juga mengalami
peningkatan sebesar 18% dari 76.47%. Hasil rekapitulasi peningkatan hasil belajar siswa kelas VII H dapat di
lihat pada tabel berikut;
Tabel 2. Rekapitulasi Tingkat Ketuntasan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
Siklus

Tuntas (%)

Tidak Tuntas (%)

I
II
III

61.76
76.47
94.12

38.24
23.53
5.88

PENUTUP
Dari data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model
Discovery Learning mampu meningkatkan hasil belajar dan keaktifan belajar siswa di kelas VII H, dengan
mengggunakan model tersebut siswa dapat dengan menemukan konsep konsep organisasi kehidupan dengan
baik. Dan hipotesis penelitian terbukti dan hasil dari penelitian ini bisa di kembangkan pada materi lain pada
pembelajaran IPA berikutnya.
Perlu diperhatikan bahwa model pembelajaran ini belum tentu sesuai dengan materi lainpada
pembelajaran IPA, untuk itu sebaiknya hasil penelitia ini di kembangkan pada model koopertif lainnya yang
bias memberikan kecakapan abad21 di era industi 4.0
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA KOMPETENSI DASAR MENGANALISIS
SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
TWO STAY TWO STRAY SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 2 BEJI KABUPATEN
PASURUAN SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Lilis Prestin*
*Email : lilisprestin66@gmail.com
Abstrak
Pembelajaran IPA pada pelaksanaan kurikulum 2013 tidak lepas dari kegiatan saintific yaitu mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengolah data dan mengkomunikasikan. Proses belajar mengajar yang berkembang di kelas
umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai individu-individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut.
Prestasi belajar siswa itu sendiri sedikit banyak tergantung pada cara guru menyampaikan pelajaran pada anak didiknya.
Oleh karena itu kemampuan serta kesiapan guru dalam mengajar memegang peranan penting bagi keberhasilan proses
belajar mengajar pada siswa. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara prestasi belajar siswa dengan metode
mengajar yang digunakan oleh guru. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari daftar nilai diketahui bahwa
kemampuan siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam khususnya pada kompetensi dasar Menganalisis sistem
pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan sangat rendah, yakni 37,50% dari jumlah siswa memiliki
nilai di bawah standar ketuntasan dengan nilai rerata yang dicapai 66,67. Hal semacam ini jika dibiarkan, maka akan
membawa dampak yang fatal. Penulis menganggap masalah tersebut merupakan sesuatu yang urgen. Pada kesempatan
ini penulis menawarkan model pembelajaran Two Stay Two Stray. Apabila guru menerapkan model pembelajaran Two
Stay Two Stray diharapkan minimal 75% dari jumlah siswa memahami konsep Mendeskripsikan sistem pencernaan pada
manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Artikel ini merupakan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam 3 siklus, terdiri atas 6 pertemuan. Tiap pertemuan terdiri atas 2 x 40 menit. Tiap siklus meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Data diambil dengan menggunakan instrument tes, wawancara, angket
dan jurnal. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan mendeskripsikan sistem
pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan melalui metode Two Stay Two Stray pada siswa Kelas VIII
E SMP Negeri 2 Beji Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020. Peranan Model Pembelajaran Two
Stay Two Stray dalam meningkatkan kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam ini ditandai adanya peningkatan nilai rerata
(Mean Score), yakni : siklus I 72,19; siklus II 77,19; dan siklus III 80,94. Selain itu juga ditandai adanya peningkatan
prosentasi ketuntasan belajar, yaitu pada siklus I 68,75%, siklus II 78,13%, siklus III terjadi peningkatan mencapai
93,75%. Kenyataan membuktikan bahwa penggunaan Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dalam proses
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi dasar Mendeskripsikan sistem
pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan.
Kata kunci: Hasil belajar. Two Stay Two Stray

PENDAHULUAN
Pentingnya peran guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”.
Proses belajar mengajar yang berkembang di kelas umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa
sebagai individu-individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Prestasi belajar siswa itu sendiri
sedikit banyak tergantung pada cara guru menyampaikan pelajaran pada anak didiknya. Oleh karena itu
kemampuan serta kesiapan guru dalam mengajar memegang peranan penting bagi keberhasilan proses belajar
mengajar pada siswa. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara prestasi belajar siswa dengan metode
mengajar yang digunakan oleh guru.
PembelajaranIPA di Kelas VIII E SMP Negeri 2 Beji memiliki data rendahnya kemampuan belajar
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dari data yang diperoleh dari hasil belajar di Kelas VIII E , prestasi
belajar pada kompetensi dasar Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan
kesehatan. Hal ini didukung adanya data prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam mencapai mean skor 66,67
dan siswa yang dinyatakan tuntas 62,50% atau hanya 20 siswa dari jumlah keseluruhan 32 siswa, dengan
standar ketuntasan minimal yang ditetapkan 75. Masalah ini perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan
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akibat yang fatal. Perlunya dikembangkan pengajaran yang dapat membangun keaktifan siswa dalam proses
belajar mengajar adalah sebagai alternatif model pembelajaran yang baru.
.Salah satu alternatif untuk pengajaran tersebut adalah menggunakan model pembelajaran Two Stay
Two Stray. Model pembelajaran Two Stay Two Stray merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif
adalah model TSTS. “Dua tinggal dua tamu” yang dikembangkan oleh Spencer Kagan 1992 dan biasa
digunakan bersama dengan model Kepala Bernomor (Numbered Heads). Struktur TSTS yaitu salah satu tipe
pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi
kepada kelompok lain..
Pada prinsipnya model ini memiliki prosedur :
a. Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa.
b. Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masingmasing bertamu ke kelompok yang lain.
c. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu
mereka.
d. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok
lain.
e. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka
Untuk menganalisis sikap dan hubungannya dengan guru di kelas dan analisis sikap guru dan siswa
dilakukan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana interaksi guru terhadap siswa dan
sebaliknya sejauh mana interaksi siswa terhadap guru dilakukan wawancara kepada guru dan siswa.
Diharapkan dengan adanya penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray ini terjadi peningkatan
kemampuan Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, peningkatan mean skor minimal mencapai 75 atau lebih dan siswa yang
dinyatakan tuntas belajar mencapai 75% dari keseluruhan jumlah siswa di Kelas VIII E atau di atasnya.
Mengacu pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut :
“Apakah Model Pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan kemampuan Mendeskripsikan
sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 2 Beji
Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 ?”
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan Mendeskripsikan sistem
pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan melalui model pembelajaran Two Stay Two
Stray Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 2 Beji Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020
Menurut Gagne yang dikutip oleh Badawi (1987) mengatakan bahwa kemampuan dapat diukur dengan
menggunakan tes karena kemampuan berupa ketrampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal,
keterampilan, nilai dan sikap. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Uno (2006) bahwa kemampuan adalah hasil
belajar yang diperoleh seseorang dalam bentuk yang saling berkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
Adapun kemampuan yang dimasudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dicapai dalam
bentuk angka atau nilai pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII E . Semakin tinggi nilai yang
dihasilkan, maka semakin baik kemampuan yang didapatkan. Untuk memperoleh kemampuan siswa sangat
ditentukan oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru selaku pelaksana dan perencana kegiatan
belajar mengajar.
METODE
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Beji dengan jumlah 32 siswa yang terdiri
dari 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. dilaksanakan dalam tiga siklus atau lebih. Masing-masing
siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan sebagaimana telah dirancang sesuai hasil refleksi.
Sebelum dilaksanakan penelitian, maka dilakukan tes awal terhadap kemampuan siswa dalam
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Tujuan diadakan tes
ini adalah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa tersebut.
Prosedur Penelitian ini terdiri dari (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3)
observasi (observation), dan (4) refleksi (reflection) dalam setiap siklus dan Jenis data dalam penelitian ini
berupa data kuantitatif dan kualitatif, yang diambil dari : hasil evaluasi, hasil observasi, dan hasil angket.
Dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 tepatnya bulan September 2019 sampai dengan bulan
Oktober 2019
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Gagne yang dikutip oleh Badawi (1987) mengatakan bahwa kemampuan dapat diukur dengan
menggunakan tes karena kemampuan berupa ketrampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal,
keterampilan, nilai dan sikap. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Uno (2006) bahwa kemampuan adalah hasil
belajar yang diperoleh seseorang dalam bentuk yang saling berkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
Adapun kemampuan yang dimasudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dicapai dalam
bentuk angka atau nilai pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII E. Semakin tinggi nilai yang
dihasilkan, maka semakin baik kemampuan yang didapatkan. Untuk memperoleh kemampuan siswa sangat
ditentukan oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru selaku pelaksana dan perencana kegiatan
belajar mengajar.
Jika dilihat dari tingkat ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 terlihat bahwa kemampuan yang
menggambarkan Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan
terendah adalah 60 sedangkan tertinggi 80. Skor rata-rata siswa adalah 72,19 dengan tingkat ketuntasan
68,75%.
Berarti terdapat siswa yang mampu mencapai nilai 75 atau lebih. Jadi kemampuan siswa dalam
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan masih tergolong cukup
dan belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Sebagaimana tertera pada gambar 1

Gambar 1. Kecenderungan Ketuntasan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siklus I
Guru pada dua pertemuan pertama telah melakukan langkah-langkah pembelajaran dengan tepat,
karena sering atau selalu menunjukkan aspek-aspek yang diamati. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam
pembelajaran. Adapun Temuan temuan pembelajaran di sikulus I adalah
Keaktifan siswa sudah mulai ada kemajuan sudah ada beberapa siswa yang berani mengemukakan
pendapat. Ini merupakan kemajuan walaupun belum maksimal. Kemajuan tersebut masih jauh dari target yang
ditentukan yaitu 75% siswa aktivitasnya tergolong dalam kategori baik. Dari tabel 4.2 tercatat ada 4 siswa
yang termasuk dalam kategori baik atau amat baik dari 32 siswa di Kelas VIII E . Jika dihitung persentasenya
berarti 12,50% siswa termasuk dalam kategori baik padahal target yang ditetapkan adalah 75%. Dapat
dikatakan bahwa yang dapat dicapai sekarang baru pada tingkatan kategori cukup, sehingga masih perlu
adanya upaya-upaya peningkatan pada siklus berikutnya.
Maka untuk siklus kedua, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
Pada siklus kedua, materi dikembangkan pada materi Mengidentifikasi hubungan sistem pencernaan
dengan kesehatan.Pengelompokkan siswa tidak didasarkan pada nomor urut absensi, tetapi didasarkan sesuai
dengan teman sebangkunya.Memberi perhatian penuh kepada siswa yang belum mampu materi sebelumnya.
Mengurangi dominasi guru dengan banyak meminta siswa aktif menyelesaikan tugas secara kelompok
maupun mandiri.
Pada siklus II ini menunjukkan bahwa kemampuan Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia
dan hubungannya dengan kesehatan terendah adalah 65 dan tertinggi mencapai 90. Sedangkan mean skor yang
dicapai pada siklus II adalah 77,19 telah terjadi peningkatan pada siklus sebelumnya, yakni pada siklus I hanya
mencapai 72,19. Peningkatan ini diikuti pula dengan peningkatan persentase siswa yang mencapai ketuntasan
belajar, yakni pada siklus II sebesar 78,13% dan ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 68,75%. Peningkatan
yang terjadi 9,38%.
Berarti terdapat 25 siswa yang mampu mencapai nilai 75 atau lebih. Jadi kemampuan siswa dalam
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan sudah mengalami
kemajuan dan sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. Tetapi kategori siswa yang
mempunyai kemampuan baik dan amat baik belum mencapai 75% maka perlu ditingkatkan lagi pada
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pertemuan berikutnya. Dn di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Kecenderungan Ketuntasan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siklus II
Yang Harus
Memperbaiki
Guru
Siswa

Hal Yang Perlu Diperbaiki Pada Siklus 2
1).
2).
1).
2).

Dominasi masih ada walaupun sudah agak berkurang
Siswa kurang memperhatiakan penyajian materi ajar
Ketepatan waktu saat menyelesaikan tugas
Hanya beberapa siswa yang sudah berani
mengemukakan pendapat
3). Belum semua siswa aktif dan antusias dalam
pembelajaran
4). Kekompakan setiap anggota dalam kelompok

Pada tahap siklus III, secara umum telah terlihat adanya peningkatan aktivitas belajar yang maksimal
yakni 87,50% siswa temasuk dalam kategori baik atau amat baik. Hal ini terjadi karena siswa telah dapat
menunjukkan kemampuannya dengan berusaha semaksimal mungkin. Siswa telah memiliki kesadaran bahwa
Ilmu Pengetahuan Alam sangat berguna dalam kehidupannya sehingga mereka menunjukkan antusias yang
tinggi. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam yang dimiliki siswa
Kelas VIII E tersebut yaitu tercapainya mean skor 80,94 dan diikuti pencapaian tingkat ketuntasan 93,75%.
Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa model pembelajaran Two Stay Two Stray
merupakan satu rangkaian yang sangat serasi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam hingga terbukti
dari adanya peningkatan aktivitas belajar siswa serta peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai materi
ajar.
.
PENUTUP
Berdasarkan masalah, hipotesa tindakan, serta temuan hasil penelitian tindakan yang telah terurai,
maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa dalam Ilmu Pengetahuan Alam di kelas VIII E SMPN 2 Beji.
2. Pembelajaran yang menerapkan model Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu
Pengetahuan Alam di kelas VIII E SMPN 2 Beji.
Bagi peneliti lanjutan yang berminat untuk mengadakan penelitian tindakan kelas dengan permasalah
yang relevan dengan penelitian ini
1. Mempelajai situasi dan kondisi kelas dan siswa yang akan dijadikan sasaran penelitian, sehingga pada
tahap refleksi awal hendaknya dilakukan dengan cermat dan tidak tergesa-gesa.
2. Mempelajari kedalaman dan keluasan materi, media pembelajaran yang digunakan, tingkat kematangan
siswa, serta alokasi waktu yang tersedia.
3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang digunakan hendaknya disusun sesuai dnegan paradigma
penelitian tindakan kelas, dan bukan menggunakan RPP yang telah ada.
4. Pengamatan, pantauan dan evaluasi pada penelitian tindakan kelas hendaknya dilaksanakan dengan
cermat, teliti dan membuat administrasi serta deskripsi dengan baik agar apa yang dihasilkan dalam
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penelitian ini menjadi signifikan.
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EFEKTIFITAS SISTEM PEMBELAJARAN DARING (DALAM JARINGAN)
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP HASIL BELAJAR KIMIA
Mi’rojul Asyarati*
MAN 1 Mojokerto
*Email : mirojul.asy@gmail.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui hasil belajar siswa pada materi sistem koloid menggunakan sistem
pembelajaran dalam jaringan (daring). (2) mengetahui keefektifan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Rancangan dari penelitian ini adalah one shot case study yaitu sampel diberi
perlakuan pembelajaran sistem daring kemudian di observasi hasil belajar kimia pada materi sistem koloid. Hasil belajar
kimia menggunakan sistem daring kemudian di bandingkan dengan hasil belajar sistem konvensional (tatap muka) yang
telah dilakukan sebelumnya pada materi larutan asam basa. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen masing-masing
sebesar 0,55 dan 0,9. Hal ini menunjukkan semua soal yang diujicobakan memenuhi syarat untuk digunakan pengambilan
data. Nilai rata-rata siswa yang di ajar menggunakan sistem pembelajaran daring = 81 dengan ketuntasan belajar
sebesar 81% sedangkan nilai rata-rata siswa yang di ajar menggunakan sistem pembelajaran konvensional = 86 dengan
ketuntasan sebesar 86%. Data hasil belajar siswa di analisis menggunakan uji t berpasangan oleh William Sealy Gosset
(uji t student) menunjukkan t hitung = 2,831 sedangkan t tabel = 2,010 pada derajad kebebasan 68 dan taraf signifikasi
5%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) secara nyata tidak
meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem koloid.

Kata kunci: Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan (daring), Hasil Belajar Kimia
PENDAHULUAN
Virus corona (covid 19) yang mewabah seluruh penjuru dunia membawa dampak yang sangat berarti
di sektor pendidikan. Pendidikan di lingkungan sekolah/madrasah yang awalnya dilakukan secara tatap muka
digantikan dengan pembelajaran menggunakan kelas maya (online). Hal ini sesuai dengan surat edaran yang
dikeluarkan oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian
Agama nomor B-686.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/03/2020 tanggal 25 Maret 2020 bahwa untuk mencegah penyebaran
virus corona maka kebijakan yang diambil ialah menonaktifkan kegiatan pembelajaran di lingkungan
madrasah untuk melakukan sterilisasi serta melakukan karantina mandiri peserta didik, guru, dan tenaga
kependidikan, termasuk tidak melakukan aksi pertemuan di tempat umum sekaligus menghidupkan
pembelajaran atau bimbingan secara daring (online).
Istilah sistem pembelajaran daring atau online pada awalnya digunakan untuk menggambarkan sistem
belajar yang memanfaatkan teknologi internet berbasis komputer (computer-based learning/CBL) yang dalam
perkembangan selanjutnya, fungsi komputer telah digantikan oleh telepon seluler atau gawai. Pembelajaran
sistem daring menggunakan telepon seluler atau gawai dapat berlangsung lebih luwes dibandingkan jika
menggunakan komputer. Siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, guru kimia di
lingkungan madrasah dituntut untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Pemanfaatan TIK dalam
pembelajaran kimia merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan pada masa pandemi virus covid 19,
sedangkan pembelajaran secara konvensional harus di tinggalkan dan beralih pembelajaran berbasis komputer
atau smartphone yang di kenal dengan istilah pembelajaran daring atau online (Thorne, 2003; Bersin, 2004).
Saat ini banyak sekali media daring yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya
kepada siswa, yaitu e learning madrasah, google classroom, whats app group, youtube, blog, instragram, twitter
dan telegram.
Tujuan penelitan ini adalah Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi sistem koloid
menggunakan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) dan mengetahui keefektifan sistem pembelajaran
dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi tentang sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) yang efektif untuk meningkatkan
hasil belajar kimia dan semangat belajar siswa.

308

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN IPA KE-5
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SABTU, 3 OKTOBER 2019

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek
pengukuran dengan cara yang obyektif terhadap fenomena sosial. Rancangan atau desain dari penelitian ini
adalah one shot case study. Sampel diberi perlakuan pembelajaran menggunakan sistem pembelajaan daring
kemudian di lakukan observasi hasil belajarnya. Hasil belajar yang diperoleh kemudian di bandingkan dengan
hasil belajar sebelumnya yang di beri perlakuan pembelajaran sistem konvensional (tatap muka).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MIPA tahun pelajaran 2019/2020
yang berjumlah 174 siswa sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI MIPA2 dan
XI MIPA3 tahun pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 70 siswa. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes
untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi sistem koloid dan angket untuk mendeterminasi jenis model
pembelajaran dan media sosial yang paling disukai subjek. Demi menjaga validitas dan reliabilitas instrumen,
maka dilakukan uji coba instrumen pada siswa selain sampel yaitu kelas XI MIPA4. Validitas tes hasil belajar
dihitung dengan menggunakan rumus korelasi sedangkan reliabilitas diuji dengan dihitung dengan rumus
Kuder – Richardson 21 (KR- 21)
Data awal yang menunjukkan kemampuan kelompok sampel diperoleh dari data nilai hasil belajar
larutan asam basa yang di ajar menggunakan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka). Untuk
memperoleh data hasil belajar pembelajaran sistem daring, maka terlebih dahulu di lakukan proses
pembelajaran dimana sampel di diajar menggunakan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring)
menggunakan google classroom dan group whatss app. Pelaksanaan tes untuk mengetahui hasil belajar siswa
pada materi sistem koloid dan angket untuk mengetahui jenis model pembelajaran dan media sosial yang paling
disukai subjek pada sampel menggunakan google form.
Data yang diperoleh kemudian di analisis ketuntasan belajar siswa secara klasikal dan dihitung
persentase jenis media sosial yang efektif digunakan untuk pembelajaran daring menurut siswa. Uji Hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan rumus uji t berpasangan oleh William Sealy Gosset ( uji t student).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa
pada materi sistem koloid dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Sebelum pembelajaran sistem
daring di ujicobakan, maka terlebih dahulu ditentukan kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa di
ambil dari nilai hasil belajar materi larutan asam basa yang pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka.
Instrumen tes hasil belajar di uji validitas dan reliabilitasnya, diperoleh hasil seperti pada tabel 1.
Tabel 1 Ringkasan Analisis Uji Coba Instrumen
Uji
Hasil Uji Coba
Validitas
0,55
Reliabilitas
0,9
Dari uji validitas dan reliabilitas dinyatakan bahwa instrumen tes valid dan reliabel. Selanjutnya
instrumen diuji cobakan pada sampel yang telah diberi perlakuan pembelajaran sistem daring. Perbandingan
hasil ketuntasan belajar materi sistem koloid menggunakan sistem pembelajaran daring dan ketuntasan hasil
belajar materi larutan asam basa disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2 Perbandingan Hasil Ketuntasan Belajar Larutan Asam Basa dan Sistem Koloid
Keterangan
Hasil Belajar Larutan Asam Basa
Hasil Belajar Sistem Koloid
Nilai rata-rata
86
81
Jumlah siswa tuntas
59
57
Jumlah siswa tidak tuntas
11
13
Persen ketuntasan
84 %
81 %
Berdasarkan hasil tes hasil belajar dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa yang diajar
menggunakan pembelajaran tatap muka lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa yang diajar dengan pembelajaran
daring. Hal ini sesuai dengan persen ketuntasan siswa yang diajar menggunakan pembelajaran tatap muka
lebih banyak dari pada siswa yang diajar menggunakan pembelajaran daring.
Selain tes hasil belajar, peserta didik di minta mengisi angket tentang sistem pembelajaran dan jenis
media sosial apakah yang menurut siswa paling efektif untuk memahami materi sistem koloid. Hasil angket
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tersebut di sajikan dalam tabel 3.
Tabel 3 Hasil Angket Sistem Pembelajarn dan Jenis Media Sosial yang Efektif untuk Memahami Materi
Sistem Koloid
No
Hal
Persentase
1
Efektifitas pembelajaran konvensional (tatap muka)
92,3 %
2
Efektifitas pembelajaran dalam jaringan (daring)
7,7 %
3
Keantusiasan siswa untuk mempelajari materi sistem koloid melalui
35,29 %
sistem pembelajaran dalam jaringan (daring)
4
Kemudahan siswa dalam memahami materi sistem koloid melalui
19,61 %
sistem pembelajaran dalam jaringan (daring)
5
Aplikasi daring yang efektif untuk memahami materi sistem koloid
a. Group Whats App
76,9 %
b. Google Clasroom
55,8 %
c. Youtube
30,8 %
d. e-learning madrasah
28,8 %
e. Blog
17,3 %
f. IG
3,8 %
g. Telegram
1,9 %
Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa menurut siswa sistem pembelajaran tatap muka lebih efektif
dalam memahami materi sistem koloid dari pada sistem pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena siswa
kurang antusias untuk mempelajari materi sistem koloid secara daring. Dari berbagai jenis media sosial yang
ada, siswa cenderung lebih meyukai whats app group sebagai media pembelajaran. Hal ini dikarenakan whats
app lebih familier dan lebih mudah di akses oleh siswa.
Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji t berpasangan oleh William Sealy Gosset yang di
kenal dengan uji t student. Hasil uji t stuent menunjukkan besarnya t hitung = 2,831 sedangkan t tabel = 2,010
pada derajad kebebasan 68 dan taraf signifikasi 5%. Karena nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka
kita tolak tolak Ho dan kita terima HA . Artinya sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) kurang efektif
dalam meningkatkan hasil belajar kimia materi sistem koloid
PENUTUP
Sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) kurang efektif untuk meningkatkan hasil belajar kimia
pada materi sistem koloid apabila dibandingkan dengan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka). Hal
ini sesuai dengan hasil belajar siswa pada materi sistem koloid yang diajar menggunakan sistem pembelajaran
dalam jaringan (daring) lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diajar menggunkan
sistem pembelajaran konvensional (tatap muka).
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar disamping menggunakan sistem pembelajaran dalam
jaringan (daring), guru juga perlu menggunakan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka) yang disebut
dengan istilah blended learning. Kreativitas guru perlu ditingkatkan untuk menjadikan sistem pembelajaran
dalam jaringan (daring) menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
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