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ABSTRAK
Wulandari, F.R.A. 2013. Pengembangan CD Interaktif Pembelajaran IPA
Terpadu Tema Energi dalam Kehidupan untuk Siswa SMP. Skripsi, Program
Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA Unnes. Pembimbing Utama
Novi Ratna Dewi, M.Pd dan Pembimbing Pendamping Isa Akhlis, M.Si.
Kata kunci : media pembelajaran, CD interaktif, IPA terpadu
Latar belakang penelitian ini adalah adanya tuntutan pelaksanaan
pembelajaran terpadu pada mata pelajaran IPA di tingkat SMP/ MTs. Berdasarkan
hasil observasi di SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang, menyebutkan
bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA belum diterapkan secara terpadu karena
belum adanya guru dan bahan ajar berupa media pembelajaran IPA terpadu. Salah
satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran
IPA terpadu yang dikemas dalam bentuk CD interaktif. Media yang
dikembangkan dapat memberi ragam atau variasi belajar terhadap siswa, sehingga
siswa akan lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media CD interaktif yang
dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan
pengembangan. Uji coba menggunakan CD interaktif di laksanakan pada sampel
kelas VIII. Data yang diambil adalah data penilaian oleh pakar, angket tanggapan
guru dan siswa, serta hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian
pakar memperoleh persentase sebesar 92% dengan kriteria “sangat layak”. Hasil
angket tanggapan guru memperoleh persentase sebesar 83% dengan kriteria
“sangat baik” pada uji skala kecil, dan 100% pada uji skala besar dengan kriteria
“sangat baik”. Hasil angket tanggapan siswa pada uji coba skala kecil
memperoleh persentase sebesar 90% dengan kriteria “sangat baik”, dan 95,2%
pada uji coba skala besar dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar siswa
menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 92% dengan nilai ≥73. Berdasarkan
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media CD interaktif layak dan efektif
digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah.
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ABSTRACT
Wulandari, F.R.A. 2013. Development of an Interactive CD Learning Integrated
Science for Life Energy Theme for Junior High School Students. Final Project,
Science Education Study Program, Faculty of Mathematics and Science,
Semarang State University. Novi Ratna Dewi, M.Pd as Advisor I and Isa Akhlis,
M.Si as Advisor II.
Keywords: instructional media, interactive CD, integrated IPA
The background of this research is the implementation of the demands of
integrated learning in science subjects at the level of SMP/ MTs. Based on
observations in SMP Negeri 1 Semarang Kaliwungu District, said that the
implementation of science teaching has not been applied in an integrated way
because there teachers and teaching materials in the form of an integrated
science learning media. One of the efforts is to develop an integrated science
learning media are packaged in the form of an interactive CD. Media were
developed to provide a wide variety of learning or to the students, so that students
will be more interested and motivated to learn. The purpose of this study to
determine the feasibility and effectiveness of the developed interactive CD media.
This research uses the methods of research and development. Trials using an
interactive CD performed on samples of class VIII. The data is the data taken by
the expert assessment, questionnaire responses of teachers and students, as well
as learning outcomes. The results showed that the percentage of expert judgment
obtained by 92% with the criteria of "very decent". The results of the
questionnaire responses of teachers earn a percentage of 83% with the criteria of
"very good" in the small-scale test, and 100% on a large-scale test with the
criteria of "very good". Results of student questionnaire responses on a small
scale trial to obtain a percentage of 90% with the criteria of "very good", and
95.2% on a large-scale trial with the criteria of "very good". Student learning
outcomes showed classical completeness by 92% with a value of ≥ 73. Based on
the results, it can be concluded that the media interactive CD feasible and
effective to use as a medium of teaching in schools.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat
menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta
prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan
sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami
alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat
sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar (Depdiknas, 2006).
Kegiatan pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan secara terpadu
kerena melalui pembelajaran IPA terpadu siswa dapat memperoleh pengalaman
langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk mencari, menyimpan, dan
menerapakan konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, siswa terlatih
untuk dapat menemukan sendiri sebagai konsep yang dipelajari secara
menyeluruh (holistik), bermakna, otentik dan aktif. Pengalaman belajar yang lebih
menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar lebih
efektif (Depdiknas, 2006).
IPA terpadu adalah sebuah pendekatan integratif yang mensintesis
perspektif (sudut pandang/ tinjauan) semua bidang kajian dalam IPA untuk
memecahkan permasalahan. Pendekatan pembelajaran terpadu merupakan salah
satu implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua
jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/
MI). Sampai dengan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA).
Pendekatan

pembelajaran

ini

hakikatnya

1

merupakan

suatu

pendekatan

2

pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun
kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara
holistik dan otentik (Depdiknas, 2006).
Konsep IPA terpadu merupakan gabungan antara berbagai bidang kajian
IPA, yaitu fisika, kimia, dan biologi, maka dalam pelaksanaannya tidak lagi
terpisah-pisah melainkan menjadi satu kesatuan. Hal ini memberikan implikasi
terhadap guru IPA agar menguasai IPA terpadu baik dari kajian fisika, kimia dan
biologi agar proses kegiatan belajar mengajar di kelas terlaksana secara efektif
dan efisien, serta minat belajar siswa menjadi lebih tinggi sehingga berdampak
positif terhadap hasil belajar siswa. Kenyataan di SMP N 1 Kaliwungu,
pembelajaran IPA terpadu belum terlaksana dengan baik karena belum adanya
guru dan perangkat pembelajaran IPA terpadu. Berdasarkan observasi dengan
guru di SMP N 1 Kaliwungu, proses pembelajaran IPA yang dilakukan selama ini
belum mencerminkan adanya pembelajaran IPA terpadu. Hal tersebut dikarenakan
bahan ajar yang digunakan belum bersifat terpadu. Salah satu bahan ajar yang
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yaitu buku paket IPA dan LKS.
Media sangat berperan penting di dalam proses pembelajaran, media
merupakan suatu wahana penyalur pesan materi pelajaran yang disampaikan oleh
seorang guru agar siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran apa yang sudah
disampaikan. Penggunaan media pembelajaran secara tepat merupakan hal
penting dalam proses pembelajaran, karena media mempunyai berbagai kelebihan
antara lain membuat konsep yang abstrak dan kompleks menjadi sesuatu yang
nyata, sederhana, sistematis dan jelas (Wena, 2009). Media pembelajaran yang
digunakan secara tepat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian
kompetensi/ tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh seorang guru saat proses
belajar mengajar berlangsung. Perkembangan teknologi informasi yang begitu
pesat berdampak luas hingga ke wilayah bahan ajar, salah satunya adalah CD
interaktif. CD interaktif memiliki beragam bentuk variasi yaitu permainan, soalsoal, dan materi bahan ajar (Prastowo, 2011).

3

Komputer sebagai media pembelajaran mempunyai efektivitas yang
cukup tinggi karena mampu menghadirkan gambar visual dan audio dalam waktu
dan tempat yang sama. Namun, penggunaan komputer dalam proses belajar
mengajar di sekolah-sekolah masih jarang dilakukan. Komputer yang sudah
difasilitasi di sekolah-sekolah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat
bantu penyalur pesan materi pelajaran selain untuk mata pelajaran TIK. Maka,
peneliti mengembangkan media pembelajaran IPA terpadu yang dikemas dalam
bentuk CD interaktif. Adanya bahan ajar ini siswa akan lebih tertarik mengikuti
kegiatan belajar mengajar karena materi yang disampaikan lebih menarik dan
bervariasi, sedangkan pada proses kegiatan pembelajarannya dilakukan di ruang
laboratorium komputer. Pada kegiatan pembelajaran ini siswa dihadapkan belajar
secara mandiri dengan menggunakan media CD interaktif yang dijalankan dengan
menggunakan komputer.
Pembelajaran menggunakan CD interaktif dengan memanfaatkan
komputer sebagai sarananya, terjadi interaksi antara guru dengan media
pembelajaran, siswa dengan media pembelajaran, dan guru dengan siswa. CD
interaktif dibuat menarik agar siswa lebih tertarik untuk belajar dan rasa ingin
tahu yang tinggi siswa untuk mempelajari dari masing-masing sub bab yang akan
ditampilkan berulang-ulang, sehingga CD interaktif ini berfungsi seperti buku
yang disertai efek audio dan visual. Melalui penggunaan CD interaktif dalam
pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam kehidupan, maka siswa akan lebih
aktif, termotivasi, dan mandiri dalam mempelajari materi tersebut (Prastowo,
2011).
Peran media sangat besar pada proses belajar mengajar untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari suatu penelitian
tentang penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian
Morrison, Ross dan O’Dell, sebagaimana yang dikutip oleh Wena (2008),
menemukan bahwa pembelajaran model pembelajaran berbasis komputer lebih
efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Dengan metode
pembelajaran berbasis komputer, siswa akan lebih mudah melakukan kontrol
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belajar, memilih urutan pembelajaran, memudahkan mengerjakan tugas-tugas, dan
melakukan evaluasi secara mandiri. Hasil penelitian Winarni (2008), menjelaskan
bahwa penggunaan media pembelajaran CD interaktif monera efektif sebagai
media pembelajaran biologi kelas X di SMA N 1 Rembang tahun ajaran 2007/
2008. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai
ketuntasan klasikal sebanyak 87,5% dengan rata-rata nilai siswa sebelum
treatment sebesar 45 meningkat menjadi 81,09 setelah treatment, dan rata-rata
nilai keaktifan siswa mencapai 82,37%.
Tema energi dalam kehidupan merupakan materi pelajaran IPA terpadu
yang mempelajari IPA dari bidang kajian fisika dan biologi. Kajian fisika yang
dipelajari yaitu tentang energi dan perubahannya yang ada didalam kehidupan kita
sehari-hari dan dimanfaatkan untuk melakukan usaha. Kajian Biologi mempelajari
tentang satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa matahari
merupakan sumber energi utama yang ada di bumi sehingga makhluk hidup dapat
mempertahankan kehidupannya. Adanya energi cahaya matahari menyinari
tumbuhan maka tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan dimakan
manusia atau hewan sehingga manusia atau tumbuhan memiliki energi untuk
melakukan usaha. Beberapa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa energi dapat
diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain (Karim et all, 2008).
Pada proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau, kita hanya bisa
merasakan manfaatnya saja, akan tetapi proses awal hingga akhir yang terjadi
selama proses fotosintesis masih bersifat abstrak. Arus energi yang terjadi kurang
dapat dilihat secara konkret karena hanya dapat dimanfaatkan hasil akhirnya saja
oleh makhluk hidup.
Melihat keunggulan yang dimiliki oleh komputer dan CD interaktif, serta
belum terlaksanakannya pembelajaran IPA terpadu di SMP Negeri 1 Kaliwungu
maka dikembangkan CD interaktif pembelajaran IPA terpadu dan menguji
cobakannya kepada siswa SMP.
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1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a.

Apakah CD Interaktif yang dikembangkan valid menurut pakar?

b.

Bagaimana efektivitas CD interaktif yang dikembangkan oleh peneliti?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui apakah CD interaktif yang dikembangkan valid atau tidak
menurut pakar.
b. Mengetahui efektifitas CD interaktif yang dikembangkan oleh peneliti.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai

berikut.
1.4.1.

Manfaat Teoritis
Mengembangkan media pembelajaran IPA terpadu bentuk CD interaktif

yang bisa digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa SMP.

1.4.2.
1.

Manfaat Praktis

Bagi siswa
Pemanfaatan CD Interaktif memberikan suasana belajar yang berbeda,
nyaman dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi belajar IPA
terpadu secara mandiri.

2.

Bagi guru

a.

Tersedianya media pembelajaran IPA terpadu berbentuk CD interaktif tema
energi dalam kehidupan untuk siswa SMP.

b.

Menjadi bahan pertimbangan atau informasi baru dalam memilih media
pembelajaran yang sesuai, efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan
hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA terpadu.
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c.

Bagi peneliti
Melalui penelitian ini, tercipta media pembelajaran CD interaktif yang lebih
efektif dan efisien pada mata pelajaran IPA untuk siswa SMP dan menambah
ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk dapat digunakan dimasa yang akan
datang.

1.5

Penegasan Istilah
Beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi salah penafsiran

dalam memahami pengertian judul penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.5.1

Pengembangan
Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang

telah ada (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini telah dikembangkan media
pembelajaran berupa CD interaktif IPA terpadu. CD interaktif IPA terpadu ini
digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar siswa SMP.
1.5.2

CD Interaktif
Menurut Sadiman, sebagaimana yang dikutip oleh Winarni (2011), CD

(Compact Disc) merupakan sistem penyimpanan informasi gambar dan suara pada
piringan atau disc. Interaktif berarti bersifat saling mempengaruhi. CD interaktif
adalah CD yang memungkinkan terjadinya sifat saling mempengaruhi antara guru
dengan media pembelajaran, siswa dengan media pembelajaran, dan guru dengan
siswa. Dalam penelitian ini, CD interaktif dikembangkan dengan software Adobe
Flash CS 6, berisi kombinasi animasi yang dapat menggambarkan berbagai
proses.
1.5.3

Pembelajaran IPA Terpadu
Menurut Hadisubroto, sebagaimana yang dikutip oleh Trianto (2007)

pendekatan pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu
pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain,
konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang dilakukan secara spontan atau
direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam
pengalaman belajar anak, maka pembelajaran lebih bermakna. Pada penelitian ini
kajian IPA yang dikembangkan yaitu dari fisika dan biologi.
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1.5.4

Tema Energi dalam Kehidupan
Tema energi dalam kehidupan yang dimaksud disini adalah salah satu

materi IPA yang diajarkan di kelas VIII semester genap. Tema ini merupakan
materi IPA terpadu yang mempelajari dari bidang kajian fisika dan biologi. Materi
ini dilihat dari kajian fisika termasuk dalam standar kompetensi memahami
peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dari
kajian

biologi

termasuk

dalam

standar

kompetensi

memahami

saling

ketergantungan dalam ekosistem. Kompetensi dasar dari kajian fisika menjelaskan
hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan energi serta
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dari kajian biologi menentukan
ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Penelitian dan Pengembangan
Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian dan pengembangan atau

research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk
dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan dan pengujian keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di
masyarakat.
Perangkat

pembelajaran

merupakan

faktor

penting

penunjang

terlaksananya proses pembelajaran. Salah satu komponen dalam perangkat
pembelajaran yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana
yang dapat digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan pelajaran agar
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu pemanfaatan media
pembelajaran di sekolah yaitu CD interaktif. CD pembelajaran interaktif
merupakan salah satu aplikasi pengajaran dengan bantuan komputer (ComputerAssisted Instruction) (Arsyad, 2011).
Rancangan pengembangan CD interaktif yang diadaptasi oleh Sugiyono
(2009), yaitu:
a.

Potensi dan masalah

b.

Pengumpulan data

c.

Desain produk

d.

Validasi desain

e.

Revisi desain atau revisi I

f.

Uji coba produk atau uji coba skala terbatas

g.

Revisi produk atau revisi II

h.

Ujicoba pemakaian produk atau ujicoba skala luas

i.

Revisi produk atau revisi III

j.

Produksi masal atau produk final
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Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran memerlukan
perencanaan yang baik. Menurut Arsyad (2011), mengajukan model perencanaan
penggunaan media yang efektif dikenal dengan istilah ASSURE. ASSURE adalah
singkatan dari Analyze Learner characteristics (menganalisis karakter umum
kelompok sasaran), State objective (menyatakan atau merumuskan tujuan
pembelajaran), Select or modify media (memilih, memodifikasi atau merancang
dan mengembangkan materi dan media yang tepat), Utilize (menggunakan materi
dan media), Require learner response (meminta tanggapan dari siswa) and
Evaluate (mengevaluasi proses belajar).
Menurut Oemar Hamalik, sebagaimana yang dikutip oleh Sanaky (2011)
menentukan pilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di
kelas merupakan salah satu faktor penting di dalam mengembangkan suatu proses
pembelajaran. Pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran
menjadi pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai dengan:
a.

Tujuan pengajaran

b.

Bahan pelajaran

c.

Metode mengajar

d.

Tersedia alat yang dibutuhkan

e.

Pribadi mengajar

f.

Minat dan kemampuan pembelajar, dan

g.

Situasi pengajaran yang sedang berlangsung.
Keterkaitan antar media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode,

dan kondisi pembelajar, harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar
untuk memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas,
sehingga media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Sebab media pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terkait
dan memiliki hubungan secara timbal balik dengan empat aspek tersebut. Dengan
demikian, alat-alat, sarana, atau media pembelajaran yang digunakan harus
disesuaikan dengan empat aspek tersebut, untuk mencapai tujuan pembelajaran
secara efektif dan efisien.
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2.2

IPA Terpadu
Banyak ahli yang menyatakan pembelajaran IPA yang disajikan secara

disiplin keilmuan dianggap terlalu dini bagi anak usia 7 sampai 14 tahun, karena
anak pada usia ini masih dalam transisi dari tingkat berpikir operasional konkrit
ke berpikir abstrak. Selain itu, siswa melihat dunia sekitarnya masih secara
holistik. Atas dasar itu, pembelajaran IPA hendaknya disajikan dalam bentuk yang
utuh dan tidak parsial. Di samping itu pembelajaran yang disajikan terpisah-pisah
memungkinkan adanya tumpang tindih dan pengulangan, sehingga membutuhkan
waktu dan energi yang lebih banyak, serta membosankan bagi siswa. Bila konsep
yang tumpang tindih dan pengulangan dapat dipadukan, maka pembelajaran akan
lebih efektif dan efisien.
Keterpaduan

bidang

kajian

dapat

mendorong

guru

untuk

mengembangkan kreativitas tinggi karena adanya tuntutan untuk memahami
keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lain. Guru dituntut memiliki
kecermatan, kemampuan analitik, dan kemampuan kategorik agar dapat
memahami keterkaitan atau kesamaan materi maupun metodologi. Guru-guru IPA
di sekolah masih terdiri atas guru-guru disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan
biologi. Guru dengan latar belakang tersebut tentunya sulit untuk beradaptasi ke
dalam pengintegrasian bidang kajian IPA, karena mereka yang memiliki latar
belakang fisika tidak memiliki kemampuan yang optimal pada kimia dan biologi,
begitu pula sebaliknya.
Di samping itu, pembelajaran IPA juga menimbulkan konsekuensi
terhadap berkurangnya beban jam pelajaran yang diemban guru-guru yang
tercakup ke dalam bidang kajian IPA, sementara ketentuan yang berkaitan dengan
kewajiban atas beban jam mengajar untuk setiap guru masih tetap. Pembelajaran
IPA terpadu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni team teaching, dan guru
tunggal. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan guru dan kebijakan sekolah
masing-masing.
Kegiatan pembelajaran IPA terpadu diperlukan berbagai sarana dan
prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran
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yang lainnya, hanya saja pembelajaran IPA terpadu memiliki kekhasan tersendiri
dalam beberapa hal. Pada pembelajaran IPA Terpadu, guru harus memilih secara
tepat media yang akan digunakan, dalam hal ini media tersebut harus memiliki
kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang studi yang terkait dan
tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep yang direkatkan
oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika
dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian.
Kegiatan pembelajaran IPA terpadu tidak menutup kemungkinan untuk
menggunakan sarana yang relatif lebih banyak dari pembelajaran monolitik. Hal
ini disebabkan untuk memberikan pengalaman yang terpadu, siswa harus
diberikan ilustrasi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik tertentu.
Guru dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang
tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA Terpadu.
Menurut Fogarty dalam Trianto (2007), mengemukakan bahwa terdapat
sepuluh model pembelajaran terpadu, yaitu: the fragmented model (model
tergambarkan), the connected model (model terhubung), the nested model (model
tersarang), the squenced model (model terurut), the shared model (model terbagi),
the webbed model (model terjaring), the threaded model (model tertali), the
integrated model (model terpadu), the immersed model (model terbenam), the
networked model (model jaringan).
Penelitian ini mengambil tema energi dalam kehidupan, yang merupakan
keterpaduan antar bidang ilmu kajian fisika dan biologi. Model keterpaduan yang
digunakan yaitu model webbed. Model keterpaduan webbed menggunakan
pendekatan tematik, pendekatan pengembangannya dimulai dengan suatu tema
sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran.

2.3

CD Interaktif
Menurut Arsyad (2011), penggunaan komputer sebagai media pengajaran

dikenal dengan nama pengajaran dengan bantuan komputer atau CAI (ComputerAssisted Instruction). Salah satu aplikasi CAI dalam dunia pendidikan adalah CD
pembelajaran Interaktif.
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Menurut Arsyad (2011), dalam aktivitas pembelajaran guru dapat
menggunakan lebih dari satu media pembelajaran atau multimedia. Multimedia
diartikan secara sederhana sebagai lebih dari satu media, berupa kombinasi grafik,
teks, suara, dan animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara
bersama-sama menampilkan informasi, pesan atau isi pelajaran dalam bentuk
yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas. Multimedia berbasis
komputer merupakan media pembelajaran yang saat ini banyak digunakan.
Sejumlah penelitian membuktikan bahwa penggunaan multimedia menunjang
efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. Hasil penelitian Sanaky (2011),
menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman
pendengaran 11%, dari pengalaman penglihatan 83%. Sedangkan kemampuan
daya ingat yaitu berupa pengalaman yang diperoleh dari apa yang didengar 20%,
dari pengalaman apa yang dilihat 50%.
Menurut Pribadi dan Rosita, sebagaimana yang dikutip oleh Winarni
(2011), menyebutkan

bentuk-bentuk interaksi pembelajaran yang dapat

diaplikasikan dalam media pembelajaran interaktif antara lain berupa praktik dan
latihan (drill and practice), tutorial, permainan (games), simulasi (simulation),
penemuan (discovery), dan pemecahan masalah (problem solving).
a.

Praktik dan Latihan
Biasanya interaksi yang terbentuk praktik dan latihan menampilkan

sejumlah pertanyaan atau soal yang bervariasi yang harus dijawab oleh siswa.
Siswa biasanya diberi kesempatan untuk mencoba beberapa alternatif jawaban
sebelum tiba pada jawaban yang sebenarnya.
b.

Tutorial
Pola pembelajaran pada interaksi berbentuk tutorial biasanya dirancang

secara bercabang (branched). Siswa dapat diberi kesempatan untuk memilih
topik-topik pembelajaran yang ingin dipelajari dalam suatu mata pelajaran.
c.

Permainan
Sebuah bentuk permainan disebut instruksional apabila didalamnya terdapat

tujuan pembelajaran (instructional objective) yang harus dicapai.
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d.

Simulasi
Dalam interaksi berbentuk simulasi siswa dihadapkan pada situasi buatan

(artificial) yang menyerupai kondisi dan situasi yang sesungguhnya. Hal penting
yang harus diperhatikan adalah pemberian umpan balik untuk memberi informasi
tentang tingkat pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti program
simulasi.
e.

Penemuan
Dalam interaksi ini siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat

trial and error dalam memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya dengan
interaksi tutorial, bentuk interaksi penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk
memecahkan suatu permasalahan.
f.

Pemecahan Masalah
Bentuk interaksi seperti ini memberi kemungkinan terhadap siswa untuk

melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah.

2.4

Tema Energi dalam Kehidupan
Tema energi dalam kehidupan merupakan materi IPA terpadu yang

mempelajari dari bidang kajian fisika dan biologi. Standar kompetensi pada
materi ini dilihat dari kajian fisika termasuk dalam memahami peranan usaha,
gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dari kajian biologi
termasuk dalam standar kompetensi memahami saling ketergantungan dalam
ekosistem. Kompetensi dasar dari kajian fisika menjelaskan hubungan bentuk
energi dan perubahannya, prinsip usaha dan energi serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari, dan dari kajian biologi menentukan ekosistem dan saling
hubungan antara komponen ekosistem.
Pembelajaran IPA terpadu yang dilakukan oleh peneliti menggunakan
model webbed. Menurut Trianto (2007), pembelajaran terpadu model webbed
adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan
ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Pada
pembelajaran IPA terpadu model tersebut diharapkan siswa dapat lebih
termotivasi untuk belajar, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar
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gagasan. Diagram keterpaduan tema energi dalam kehidupan yang dikembangkan
oleh peneliti disajikan pada Gambar 2.1.
Perubahan Energi matahari menjadi
Matahari sebagai sumber energi

bentuk lain yang dapat digunakan
oleh makhluk hidup dalam kaitannya
dengan aliran energi pada ekosistem

ENERGI
Hukum Kekekalan Energi

Perubahan bentuk energi
di alam

Gambar 2.1 Diagram Keterpaduan Tema Energi

2.5

Kerangka Berpikir
Dari

hasil

observasi

yang

dilakukan,

diketahui

bahwa

model

pembelajaran IPA di SMP N 1 Kaliwungu belum terpadu karena belum adanya
guru dan bahan ajar IPA terpadu, sehingga penggunaan media pembelajaran
kurang dioptimalkan. Padahal, di SMP N 1 Kaliwungu terdapat ruang
laboratorium komputer yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana
penunjang belajar siswa. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat
berdampak luas hingga ke wilayah bahan ajar, salah satunya CD interaktif. Hal ini
merupakan sisi positif dari teknologi informasi bagi dunia pendidikan.
Implementasi CD interaktif IPA terpadu di SMP merupakan salah satu
upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Implementasi
tersebut bertujuan agar siswa dapat memahami serta mengaplikasikan konsepkonsep IPA dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya
konsep dan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat memahami dan
mengaplikasikannya. Seorang guru harus memahami beberapa teori belajar yang
mendukung. Oleh karena itu, dibuat media pembelajaran IPA terpadu bentuk CD
interaktif agar membantu guru dan siswa dalam memahami konsep IPA secara
terpadu. Dalam pengaplikasian media CD interaktif IPA terpadu ini, memadukan
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materi hubungan bentuk energi dan perubahannya, serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari hubungannya dengan saling hubungan dalam ekosistem.
Kerangka berpikir penelitian ini disajikan pada Gambar 2.2.
Harapan:
-

Pembelajaran IPA hendaknya dilaksanakan secara terpadu (Depdiknas, 2006).
Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga lebih menarik
minat siswa.
Membuat konsep yang abstrak menjadi konkret.

Fakta:
-

Belum terlaksanakannya pembelajaran IPA terpadu di SMP N 1 Kaliwungu.
Media pembelajaran IPA di SMP N 1 Kaliwungu yang digunakan kurang
bervariasi dan kurang menarik minat siswa.
Belum adanya media yang menyuguhkan konsep yang abstrak menjadi
konkret.

Tema energi dalam kehidupan merupakan materi yang bersifat
abstrak untuk siswa SMP.
Dikembangkan media pembelajaran IPA terpadu tema energi
dalam kehidupan dalam bentuk CD interaktif untuk siswa SMP.
Desain CD interaktif IPA terpadu
tema energi dalam kehidupan
Validasi CD interaktif oleh pakar

Uji skala kecil
Uji skala besar
CD interaktif final
CD interaktif IPA terpadu tema energi dalam kehidupan
layak dan berpengaruh positif terhadap siswa SMP
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Revisi

Revisi
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kaliwungu yang beralamat di

desa Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Waktu penelitian dilaksanakan mulai
tanggal 21 Mei sampai 1 Juni 2013.

3.2

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP

Negeri 1 Kaliwungu semester genap tahun ajaran 2012/ 2013.
Sampel pada penelitian ini menggunakan 2 kelas. Sampel pada uji coba
skala kecil adalah 10 orang siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Kaliwungu yang
diambil secara acak menggunakan teknik simple random sampling. Digunakan
teknik simple random sampling karena pengambilan sampel dilakukan secara
sederhana dan berdasarkan keterangan guru yang bersangkutan bahwa populasi
dianggap homogen. Sedangkan sampel pada uji coba skala besar adalah seluruh
siswa kelas VIIIE SMP Negeri 1 Kaliwungu. Pengambilan sampel pada uji coba
skala besar didasarkan pada teknik cluster random sampling, dimana pengambilan
sampel berupa kelompok atau kelas dan dilakukan secara sederhana berdasarkan
keterangan guru yang bersangkutan.

3.3

Desain Penelitian
Metode

penelitian

pengembangan

(Research

and

Development)

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu,

dan

menguji

keefektifan

produk

tersebut.

Langkah-langkah

pengembangan media dalam penelitian ini dikembangkan dari Sugiyono (2009)
secara ringkas disajikan pada Gambar 3.1.
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17

Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data awal dari
guru

CD interaktif

Uji coba
produk skala
kecil

Revisi produk
I

Validasi
desain oleh
pakar

Revisi produk

Uji coba skala

Produk final

II

besar

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pengembangan CD Interaktif
(2009)

1.

Desain produk

modifikasi

Sugiyono

Penentuan Potensi dan Masalah
Pada tahap ini peneliti melakukan analisis masalah atau analisis kebutuhan.

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah apa yang ada dalam kegiatan
pendidikan pembelajaran, selain itu analisis tersebut juga dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan guna mengatasi masalah yang
ditemui. Maka diharapkan produk yang dihasilkan benar-benar produk yang
sesuai dengan kebutuhan (based on need).
2.

Pengumpulan Data Awal
Mengumpulkan data awal yaitu dengan melakukan wawancara pengajaran

IPA pada guru mata pelajaran terkait dan mengumpulkan berbagai media
pembelajaran yang sesuai karakteristik materi yang akan dipadukan.
3.

Pengembangan Desain Produk
Pada tahap ini dikembangkan media bentuk CD interaktif IPA terpadu tema

energi dalam kehidupan. Materi yang disajikan dalam CD interaktif IPA terpadu
tersebut merupakan materi IPA terpadu, yang memadukan antara materi energi
dan perubahannya dengan satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa
matahari sebagai sumber energi utama yang ada di bumi. Disamping
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mengembangkan desain produk, peneliti juga mempersiapkan perangkat
pembelajaran yang digunakan dalam penelitian, antara lain:
a.

Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata

pelajaran/ tema tertentu. Silabus disusun sesuai dengan Standar Kompetensi yang
terdapat dalam KTSP.
b.

RPP
RPP digunakan sebagai acuan bagi guru dalam melakukan kegiatan belajar

mengajar.

RPP

dibuat

untuk

6×40

menit

(3×pertemuan),

tema

yang

dikembangkan yaitu energi dalam kehidupan yang merupakan materi pelajaran
IPA terpadu yang mempelajari IPA dari bidang kajian fisika dan iologi.
c.

Instrumen kelayakan CD interaktif
Lembar penilaian mencantumkan 2 butir komponen kelayakan yakni

kelayakan materi dan kelayakan media. Instrumen ini digunakan sebagai penilaian
pakar terhadap CD interaktif yang dikembangkan peneliti.
d.

Angket guru
Angket ini digunakan untuk mendapatkan tanggapan guru tentang

penggunaan CD interaktif pada tema energi dalam kehidupan. Angket guru ini
digunakan untuk megetahui CD interaktif yang baik digunakan dalam
pembelajaran.
e.

Angket siswa
Angket tanggapan siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa

setelah menggunakan CD interaktif IPA terpadu dalam pembelajaran tema energi
dalam kehidupan. Angket tanggapan siswa ini digunakan untuk mengetahui CD
interaktif yang baik digunakan dalam pembelajaran pada uji coba skala kecil dan
uji coba skala besar.
4.

Validasi Pakar
Menyerahkan produk awal untuk dievaluasi dan divalidasi oleh pakar.

Merevisi kekurangan dan menyempurnakan produk berdasarkan hasil evaluasi
pakar. Pakar disini meliputi:
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a.

Pakar materi akan menguji atau mengoreksi materi atau isi dalam media
yang dikembangkan pada penelitian ini.

b.

Pakar media, akan menguji atau mengoreksi media pembelajaran (CD
interaktif) yang dikembangkan dimana meliputi: sistematika, menarik atau
tidaknya CD interaktif nantinya setelah dipakai oleh penggunanya (guru dan
siswa).

5.

Revisi Produk
Revisi berdasarkan pendapat dan masukan para pakar. Setelah revisi produk,

produk dikembalikan lagi kepada pakar untuk divalidasi kembali terkait dengan
hasil revisi. Proses ini bisa berulang-ulang sampai dengan produk dinyatakan
layak oleh pakar.
6.

Uji Coba Produk (Uji Coba Skala Kecil)
Uji coba skala kecil merupakan uji produk secara kecil, baik substansi

desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji coba skala kecil dilakukan pada
populasi salah satu kelas VIIIC di SMP N 1 Kaliwungu, dengan diambil sampel
sebanyak 10 orang siswa dengan menggunakan teknik simple random sampling.
Pada uji coba skala kecil ini, siswa ditugasi untuk mengisi angket penggunaan CD
interaktif. Selain siswa, guru juga diminta untuk mengisi angket tanggapan guru
mengenai CD interaktif.
7.

Revisi Hasil Uji Coba Skala Kecil
Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarakan uji coba

skala kecil berdasarkan pendapat, kesulitan, dan keinginan dari para pengguna
(siswa dan guru). Setelah produk selesai direvisi, maka produk bisa digunakan
untuk tahap selanjutnya.
8.

Uji produk skala besar
Uji coba skala besar ini merupakan uji produk secara lebih luas/ besar yaitu

melakukan uji efektivitas produk. Hasilnya yaitu desain yang efektif, baik dari sisi
substansi maupun metodologi. Uji coba dilakukan dengan pelaksanaan
pembelajaran menggunakan CD interaktif yang telah dikembangkan, kemudian
melakukan penilaian hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa tersebut diambil
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sebagai data untuk mengukur keefektifan penggunaan CD interaktif dalam
pembelajaran. Uji coba pemakaian produk dilakukan secara eksperimen yaitu preeksperimental design model one-shot case study dengan pola sebagai berikut:
X

O

Keterangan:
X: treatment/ perlakuan
O: hasil sebuah treatment
Perlakuan yang diberikan yaitu dengan menggunakan CD interatif dalam
kegiatan pembelajaran. Hasil observasi yang diamati adalah tanggapan guru,
tanggapan siswa, dan hasil belajar siswa.
9.

Revisi produk III
Pada tahap ini tidak dilakukan perbaikan CD interaktif karena tidak ada

masukan berdasarkan angket tanggapan guru dan angket tanggapan siswa.
10.

Produk Final
Produk final dilakukan karena sudah dikembangkan CD interaktif dan diuji

kelayakannya oleh para pakar.

3.4

Metode Pengumpulan Data

3.4.1

Metode Angket (Kuosioner)
Menurut Arikunto (2010), kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari responden.
Angket yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 macam. Penilaian para pakar
untuk menguji kelayakan CD interaktif, angket tanggapan guru mengenai CD
interaktif, angket tanggapan siswa mengenai penggunaan CD interaktif, dan
instrumen soal kognitif.
3.4.2

Metode Tes
Tes dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan CD interaktif IPA

terpadu tema energi dalam kehidupan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
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Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes pilihan ganda. Data,
metode pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan disajikan
dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Data, Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
No

Kriteria
Kelayakan

Data

1.

Validasi CD
interaktif

Skor penilaian
CD
interaktif
oleh para pakar

2. Keterlaksanaan
CD interaktif

3.

3.4.3

Efektivitas

Metode
Pengambilan
Data
Angket

Instrumen
Penelitian
Instrumen
validasi
CD
interaktif yang
terdiri
dari
kelayakan materi
dan
kelayakan
media.

Skor tanggapan
guru mengenai
penggunaan CD
interaktif

Angket

Lembar angket
tanggapan guru
mengenai
CD
interaktif

Skor tanggapan
siswa mengenai
penggunaan CD
interaktif dalam
pembelajaran

Angket

Lembar angket
tanggapan siswa
mengenai
penggunaan CD
interaktif dalam
pembelajaran

Hasil
siswa

Tes kognitif

Instrumen
kognitif

belajar

soal

Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan sebagai bukti pelaksanaan tindakan yaitu melalui

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen,
baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik pada saat proses pembelajaran
berlangsung.

3.5

Metode Analisis Data
Data hasil identifikasi masalah dianalisis dengan teknik deskriptif

kualitatif.
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3.5.1.

Validitas Soal Tes
Validitas tes kognitif menggunakan validitas konstruksi dengan cara

merinci dan memasangkan tiap butir soal dengan setiap aspek tujuan instruksional
khusus. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal
yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang
disebutkan dalam tujuan instruksional khusus (Arikunto, 2007). Dengan kata lain
jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek
berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Validitas konstruksi dapat diketahui
dengan cara memerinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek
dalam tujuan instruksional khusus. Pengerjaannya berdasarkan logika, bukan
pengalaman.
3.5.2.

Data Tanggapan Pakar
Data hasil uji kelayakan media pembelajaran dengan rumus sebagai

berikut:

Keterangan:
N

: Persentase aspek

k

: Skor yang dicapai

Nk

: Skor maksimal

Hasil perhitungan dimasukkan dalam Tabel persentase sesuai dengan
kriteria penerapan. Cara menentukan kriteria penerapan adalah dengan
menentukan persentase tertinggi dan persentase terendah terlebih dahulu
menggunakan rumus sebagai berikut.
Persentase tertinggi:
Persentase terendah:
Setelah memperoleh presentase tertinggi dan terendah, selanjutnya menentukan
interval kelas.
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Interval kelas=
=
= 16,75
= 17
Kriteria kelayakan penilaian CD interaktif disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Kriteria Kelayakan CD Interaktif

3.5.3.

Presentase

Kriteria Penilaian

87% - 100%
69% - 86%
51% - 68%
33% - 50%

Sangat Layak
Layak
Kurang Layak
Tidak Layak

Data Tanggapan Guru dan Siswa Terhadap Penggunaan CD
Interaktif dalam Pembelajaran
Data tanggapan guru dan siswa terhadap CD interaktif diukur dengan

angket tanggapan guru dan siswa. Hasil angket ini dianalisa dengan rumus sebagai
berikut:

Keterangan:
P

: persentase

f

: banyaknya responden yang memilih jawaban ya/tidak

N

: banyaknya responden yang memilih jawaban angket

Hasil persentase angket guru dan siswa kemudian dikualitatifkan kedalam kriteria
penilaian (Arikunto dan Cepi, 2009) disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Kriteria Tanggapan Guru dan Siswa
Persentase
Kriteria
81% - 100%
Sangat Baik
61% - 80%
Baik
41% - 60%
Kurang Baik
21% - 40%
Tidak Baik
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3.5.4.

Kriteria Keefektifan
Kriteria keefektifan media pembelajaran di ambil dengan ketuntasan nilai

KKM (kriteria ketuntasan minimal) siswa. Menurut Sudjana (2005), media
pembelajaran dinyatakan efektif apabila ≥ 85% siswa mendapat nilai di atas nilai
KKM yaitu dengan nilai ≥ 73 yang ditetapkan pada mata pelajaran IPA di SMP N
1 Kaliwungu.
3.6
1.

Indikator Keberhasilan
CD interaktif dinyatakan layak jika skor penilaian aspek yang dinilai ≥ 69%
(sesuai Tabel 3.2).

2.

Keefektifan penggunaan CD interaktif jika minimal 85% secara klasikal
siswa mencapai KKM.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Hasil Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan CD interaktif IPA

terpadu yang dikembangkan sebagai media yang bermanfaat untuk membantu
pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu di SMP/ MTs. Selain itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media CD interaktif IPA
terpadu terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan
prosedur penelitian pengembangan yang dimodifikasi dari Sugiyono (2009) dan
telah diuraikan pada bab 3.
Hasil penelitian ini meliputi hasil penilaian kelayakan media CD
interaktif yang diberikan oleh pakar media dan pakar materi, tanggapan guru
mengenai media CD interaktif, tanggapan siswa, dan hasil belajar siswa. Berikut
ini merupakan uraian dari hasil penelitian.
4.1.1

Proses Pengembangan CD Interaktif IPA Terpadu

4.1.1.1 Identifikasi potensi dan masalah
Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi-potensi yang ada dan dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Hasil identifikasi
menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kaliwungu belum
dilaksanakan secara terpadu karena belum adanya guru dan bahan ajar IPA
terpadu. Penggunaan media pembelajaran belum dilakukan secara optimal pada
kegiatan belajar mengajar, karena pembelajaran yang dilakukan untuk mata
pelajaran IPA masih bersifat konvensional dan bahan ajar yang digunakan adalah
buku paket dan LKS. Di sekolah terdapat ruang laboratorium IPA yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana dalam kegiatan belajar mengajar. Potensi yang ada
dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah dengan membuat media
pembelajaran IPA terpadu yang dikemas dalam bentuk CD interaktif pada proses
pembelajaran dengan memanfaatkan ruang laboratorium komputer.
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4.1.1.2 Pengumpulan data
Mengumpulkan data tentang berbagai media pembelajaran yang sesuai
dengan karakteristik materi IPA terpadu. Pengumpulan data yang telah
dilaksanakan antara lain meliputi pencarian data dan literatur yang berkaitan
dengan tema energi dalam kehidupan dengan konsep abstrak yang menjadi dasar
dalam pengembangan CD interaktif dan mencari software yang dapat digunakan
dalam mengembangkan media CD interaktif. Literatur yang baik diperlukan agar
produk yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Pada
tahap ini juga dilakukan pengumpulan dan pemilihan beberapa simulasi proses
fotosintesis yang digunakan dalam pengembangan media.
4.1.1.3 Pengembangan Desain produk
Pengembangan produk media CD interaktif diawali dengan penyusunan
tema, pembuatan story board berdasarkan pada literatur yang telah dikumpulkan
sebelumnya, dan penyusunan naskah secara keseluruhan. Pada media CD
interaktif ditambahkan keterangan mengenai audio, gambar, animasi, simulasi
pada tiap frame. Produk CD interaktif dikembangkan menggunakan software flash
dan materi disajikan secara padat. Tema energi dalam kehidupan merupakan
materi IPA terpadu yang terdiri dari kajian fisika dan biologi. Kedua materi
tersebut saling berkaitan karena proses yang kompleks dan abstrak akan sulit
dipahami jika hanya membaca teks materi tanpa mengetahui proses yang terjadi
secara konkret untuk dipahami. Maka dikembangkan satu CD yang membahas
mengenai semua materi yang terdapat pada kedua materi tersebut sehingga bisa
dijadikan satu tema energi dalam kehidupan dari definisi sampai pada prosesnya
secara lengkap. Produk yang dihasilkan berisi animasi, simulasi yang dilengkapi
dengan teks dan audio untuk memudahkan pemahaman dan juga menimbulkan
ketertarikan bagi siswa. Desain CD interaktif IPA terpadu adalah sebagai berikut:
1.

Judul tampilan cover
Judul tampilan cover merupakan halaman awal yang menunjukkan judul

dari CD interaktif yang dikembangkan yaitu “Media Pembelajaran Interaktif IPA
Terpadu untuk SMP/ MTs Energi dalam kehidupan”. Pada halaman cover juga
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dilengkapi dengan nama penulis dan juga pembimbing. Tampilan halaman judul
dibuat dengan memberikan warna cerah agar dapat menarik siswa. Menurut Anna
(2011), warna dapat menjadi bentuk komunikasi non verbal yang dapat
menyampaikan pesan secara instan dan bermakna. Tampilan cover CD interaktif
disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Tampilan Cover CD Interaktif IPA Terpadu
2.

Tampilan awal media
Tampilan awal media berisi judul media CD interaktif. Tampilan awal

media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Tampilan Awal Media CD Interaktif IPA Terpadu
3.

Menu Utama
Tampilan menu utama memfasilitasi petunjuk isi media pembelajaran secara

keseluruhan yang berisi a) Judul media, b) Tombol menu utama, c) Tombol untuk
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memilih minimize dan fullscreen tampilan media, d) tombol keluar dan tombol
pilihan sound/ musik. Ilustrasi tampilan menu utama disajikan pada Gambar 4.3.
c

a
b

d

Gambar 4.3 Tampilan Menu Utama
4.

Beranda
Beranda pada media CD interaktif IPA terpadu berisi deskripsi umum media

CD interaktif. Tampilan beranda media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Tampilan Beranda Media CD Interaktif IPA Terpadu
5.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada media ini memuat SK, KD

serta tujuan pembelajaran dari pokok bahasan tema energi dalam kehidupan.
Tampilan SK dan KD media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Tampilan SK dan KD Media CD Interaktif IPA Terpadu
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6.

Materi
Materi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah tema energi dalam

kehidupan. Pemilihan pokok bahasan ini dikarenakan belum adanya media
pembelajaran IPA terpadu. Desain materi IPA terpadu tema energi dalam
kehidupan yang telah dikembangkan menjadi produk berupa CD interaktif
tersusun dari:
a.

Pemilihan dan penentuan materi IPA dari kajian fisika dan biologi yang
dipadukan menjadi satu tema energi dalam kehidupan.

b.

Menyusun Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Tujuan yang harus
dicapai dalam pembelajaran tema energi dalam kehidupan.

c.

Animasi-animasi, simulasi yang berkaitan dengan tema energi dalam
kehidupan.

d.

Evaluasi yang berkaitan dengan tema energi dalam kehidupan. Evaluasi
berupa pilihan ganda.

e.

Dilengkapi dengan gambar, teks, dan audio untuk memudahkan pemahaman
dan juga menimbulkan ketertarikan bagi siswa.
Berikut ini salah satu tampilan materi pada media CD interaktif IPA

terpadu. Tampilan materi media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.6.

b

a
)

Gambar 4.6 (a) Tampilan Awal Sebelum Masuk Materi (b) Tampilan Salah Satu
Materi
7.

Evaluasi
Pada media CD interaktif ini diberikan soal berupa soal evaluasi. Soal ini

digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang
disajikan pada CD interaktif. Tampilan evaluasi media CD interaktif disajikan
pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Tampilan Evaluasi CD Interaktif IPA Terpadu
8.

Bantuan
Adanya menu bantuan ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam

mengoperasikan media CD interaktif, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi
lebih efektif dan efisien. Pada menu bantuan terdapat petunjuk penggunaan
tombol yang terdapat dalam media CD interaktif. Tampilan bantuan CD interaktif
disajikan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Tampilan Bantuan CD Interaktif IPA Terpadu
9.

Referensi
Berisi daftar rujukan relevan yang digunakan untuk mengembangkan CD

interaktif. CD interaktif IPA terpadu disusun dari penggabungan beberapa sumber
belajar siswa sehingga diperoleh materi yang berbobot tetapi padat dan jelas.
Tampilan referensi media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Tampilan Referensi CD Interaktif IPA Terpadu

10.

Terima Kasih
Pada menu terima kasih ini ditunjukkan kepada para dosen pembimbing.

Karena peran para dosen sehingga peneliti dapat menyelesaikan media CD
interaktif. Tampilan terima kasih media CD interaktif disajikan pada Gambar
4.10.

Gambar 4.10 Tampilan Terima Kasih CD Interaktif IPA Terpadu
11.

Profil
Profil pada media CD interaktif berisi tentang profil peneliti. Tampilan

profil media CD interaktif disajikan pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11 Tampilan Profil CD Interaktif IPA Terpadu
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4.1.2

Hasil Penilaian Pakar Terhadap Kelayakan Media
Penilaian kelayakan media meliputi dua aspek yaitu penilaian pakar

media dan penilaian pakar materi. Pada penilaian kelayakan media diperoleh dari
data hasil uji kelayakan menggunakan aspek dan kriteria penilaian media
pembelajaran yang telah dimodifikasi dari Wahono (2006).
4.1.2.1 Hasil Penilaian Pakar Media
Pada penelitian ini pakar media ditetapkan untuk menilai media CD
interaktif dari segi penyajian. Pemberian penilaian media oleh pakar didasarkan
pada lembar penilaian yang diperoleh dari data hasil uji kelayakan menggunakan
aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran. Media CD interaktif dikatakan
layak digunakan dalam pembelajaran apabila skor yang diperoleh dari penilaian
pakar media mencapai presentase ≥ 69% (tabel 3.2). Jika persentase yang
diperoleh < 69% maka media perlu direvisi dan selanjutnya media divalidasi pada
tahap 2. Hasil penilaian pakar media disajikan pada Tabel 4.1.
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa nilai untuk media CD
interaktif yang diberikan oleh pakar media mencapai skor 97%. Hal ini
dikarenakan pakar media memberikan skor 2 pada aspek reusable. File master
pada media tidak disertakan, sehingga video tidak bisa dicopy. Presentase
kelayakan media pada tahap 1 dapat dikategorikan sangat layak digunakan dalam
pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan penilaian oleh pakar
media, media terlebih dahulu dibimbingkan kepada dosen pembimbing.
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Tabel 4.1 Hasil Penilaian Tahap Pertama Media CD Interktif
No
Kriteria Penilaian
Skor
A. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak
1.
Efektif dan efisien
3
2.
Maintainable
3
3.
Interaktivitas
3
4.
Usabilitas
3
5.
Kompatibilitas
3
6.
Reusable
2
B. Aspek Komunikasi Audio Visual
1.
Kreatif dalam ide
3
2.
Visual
3
3.
Media bergerak
3
4.
Audio
3
5.
Layout Interactive
3
Rata-rata
97
Persentase
97%
Kriteria
Sangat
Layak
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9

Beberapa bagian media yang perlu direvisi atau diperbaiki berdasarkan
saran dan kritik dari dosen pembimbing, adalah sebagai berikut.
(1)

Font, ukuran serta warna judul disesuaikan dengan background media agar
lebih menarik,

(2)

Gunakan warna tulisan pada materi yang sesuai dengan warna background,

(3)

Penempatan menu diurutkan agar lebih bagus dalam tampilan dengan
mengganti folder sub bab dengan gambar yang berkaitan dengan masingmasing sub bab,
Beberapa bagian media CD interaktif yang perlu direvisi disajikan pada

gambar berikut.
1)

Font, ukuran serta warna judul disesuaikan dengan background media agar
lebih menarik. Penempatan menu diurutkan agar lebih bagus dalam
tampilan dengan mengganti folder sub bab dengan gambar yang berkaitan
dengan masing-masing sub bab.

34

b

a

Gambar 4.12 Tampilan font, ukuran serta warna judul, (a) sebelum revisi, (b)
setelah direvisi
Pada Gambar 4.12 (a), tampilan font, ukuran serta warna judul sebelum
direvisi masih menggunakan font, ukuran serta warna judul yang kurang menarik
dan kurang sesuai dengan background media. Setelah media direvisi maka font,
ukuran serta warna judul yang sesuai dengan background dan warna menjadi
lebih menarik (Gambar 4.12 (b)).
2)

Gunakan warna tulisan pada materi yang sesuai dengan warna background
Pada saat media dibimbingkan kepada dosen pembimbing, warna tulisan

pada materi yang dipilih kurang cerah dan kurang menarik, (Gambar 4.13 (a))
maka perlu diperbaiki agar terlihat lebih menarik. Perubahan warna tulisan pada
materi disajikan pada Gambar 4.13 (b), dimana warna tulisan pada materi direvisi
sesuai dengan warna background menjadi lebih cerah dan menarik.

b

a

Gambar 4.13 Perubahan warna tulisan pada materi (a) warna sebelum revisi (b)
warna sesudah revisi.
4.1.2.2 Hasil Penilaian Pakar Materi
Penilaian materi pada media CD interaktif dimulai dengan validasi tahap
1. Media CD interaktif dinyatakan layak digunakan apabila skor yang diperoleh
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dari penilaian pakar meteri mencapai ≥ 69% (Tabel 3.2). Setelah melalui validasi
tahap 1 dan direvisi berdasarkan masukan dari pakar materi, maka media dapat
dilanjutkan pada validasi tahap 2. Hasil validasi pakar materi pada tahap I
disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Hasil Penilaian Tahap 1 Pakar Materi terhadap Media
CD Interaktif
No
Kriteria Penilaian
Skor
A. Aspek Desain Pembelajaran
1. Kejelasan tujuan pembelajaran
3
2. Relevansi tujuan pembelajaran
3
3. Kesesuaian materi
3
4. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran
3
5. Pemberian motivasi belajar
1
6. Kontekstualitas dan aktualitas
2
7. Kedalaman materi
2
8. Kemudahan untuk dipahami
2
9. Sistematis, runut, alur logika jelas
1
10. Kejelasan uraian materi
3
11. Kejelasan pembahasan yang disampaikan
2
12. Kejelasan contoh
2
13. Kejelasan simulasi
2
14. Kejelasan latihan
1
15. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran
3
Rata-rata
73,33
Persentase
73,33%
kriteria
Layak
Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai untuk media
CD interaktif yang diberikan oleh pakar materi mencapai skor 73,33%. Skor ini
berada pada kategori kriteria layak, akan tetapi masih ada bagian yang perlu
diperbaiki agar hasil penilaian pakar materi pada tahap 1 mencapai kriteria sangat
layak sehingga dilakukan penilaian pada tahap 2. Hasil penilaian pakar materi
pada tahap 2 disajikan pada Tabel 4.3. Perbaikan yang dilakukan berdasarkan
penilaian pakar materi tahap 1 yaitu penambahan subtitle menggunakan bahasa
Indonesia pada simulasi proses terjadinya fotosintesis. Bagian media CD interaktif
yang perlu direvisi disajikan pada gambar 4.14.
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a

b

Gambar 4.14 Perubahan subtitle bahasa Indonesia pada simulasi (a) sebelum
revisi (b) sesudah revisi
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Tahap 2 Pakar Materi terhadap CD Interaktif
No
Kriteria Penilaian
Skor
A. Aspek Desain Pembelajaran
1. Kejelasan tujuan pembelajaran
3
2. Relevansi tujuan pembelajaran
3
3. Kesesuaian materi
3
4. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran
3
5. Pemberian motivasi belajar
3
6. Kontekstualitas dan aktualitas
2
7. Kedalaman materi
3
8. Kemudahan untuk dipahami
2
9. Sistematis, runut, alur logika jelas
2
10. Kejelasan uraian materi
3
11. Kejelasan pembahasan yang disampaikan
3
12. Kejelasan contoh
2
13. Kejelasan simulasi
2
14. Kejelasan latihan
2
15. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran
3
Rata-rata
87
Persentase
87%
kriteria
Sangat Layak
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9

Berdasarkan hasil validasi pakar materi pada tahap 2 diperoleh skor 87%
dengan kriteria sangat layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa media CD
interaktif dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah.
4.1.3

Tanggapan guru
Data ini diambil untuk menjaring pendapat guru tentang penggunaan

media CD interaktif yang telah digunakan dalam pembelajaran IPA melalui
angket. Hasil analisis angket disajikan pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4 Hasil Tanggapan Guru terhadap Media CD Interaktif
Skor yang diperoleh
No.
Aspek yang dinilai
Skala kecil Skala besar
1. Penampilan CD interaktif menarik
1
1
2. Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran
1
1
3. Penyajian materi tersusun secara sistematis
0
1
4. Materi merupakan konsep keterpaduan IPA
1
1
5. Pedoman penggunaan jelas
1
1
6. Materi berhubungan dengan kehidupan
1
1
sehari-hari
7. Penggunaan gambar dan contoh relevan
1
1
8. Soal-soal
menumbuhkan
kemampuan
1
1
berpikir siswa
9. Soal-soal dan kesimpulan mengarahkan
1
1
siswa menemukan konsep
10. CD interaktif menambah wawasan siswa
1
1
11. CD interaktif dapat dipelajari secara mandiri
0
1
12. CD interaktif membuat siswa aktif dan tidak
1
1
tertarik untuk belajar
Rata-rata
0,83
1
Persentase
83%
100
Kriteria
Sangat baik Sangat baik
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15 dan 17

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa guru
berpendapat media CD interaktif sangat baik digunakan dalam pembelajaran IPA
khususnya pada tema energi dalam kehidupan. Pada uji coba skala kecil
persentase yang dicapai adalah 83% dengan kriteria sangat baik. Namun
demikian, guru memberi masukan atau saran kepada peneliti untuk melengkapi
materi sub menu komponen ekosistem bagian komponen biotik yang tidak
dijelaskan 3 golongan yang membedakannya (Gambar 4.15), agar dilengkapi
pengertian dari masing-masing 3 golongan komponen biotik seperti yang
disajikan pada Gambar 4.16 (a) dan (b).
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Gambar 4.15. tidak adanya pengertian 3 golongan komponen biotik

b

a

Gambar 4.16 (gambar a dan b) adanya pengertian 3 golongan komponen biotik
Setelah dilakukan revisi pada uji coba skala kecil berdasarkan saran dari
guru, kemudian dilakukan uji coba skala besar dengan diperoleh persentase 100%
dengan kriteria sangat baik (Tabel 4.4). Hasil tanggapan guru pada uji coba skala
besar mengalami peningkatan karena CD interaktif IPA terpadu energi dalam
kehidupan yang dikembangkan sudah melalui proses revisi dari hasil uji coba
skala kecil. Dengan demikian media CD interaktif dinyatakan sangat baik untuk
digunakan sebagai media pembelajaran IPA oleh guru.
4.1.4

Tanggapan Siswa
Penilaian kelayakan media, selain menjaring keterbacaan dari guru juga

menjaring pendapat dari siswa melalui angket. Media CD interaktif yang telah
direvisi berdasarkan penilaian para pakar dari penilaian tahap 1 dan tahap 2
kemudian diuji cobakan pada skala kecil dan skala besar. Peneliti mengambil 10
siswa kelas VIIIC dalam pelaksanaan uji coba skala kecil dan seluruh siswa kelas
VIIIE yang berjumlah 36 siswa pada uji coba skala besar. Penilaian kelayakan
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pada uji coba skala kecil didasarkan pada tanggapan siswa terhadap media CD
interaktif. Hasil analisis angket tanggapan siswa disajikan pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Tanggapan Siswa terhadap CD Interaktif
Skala kecil
Skala besar
(10 orang)
(36 orang)
No.
Aspek yang dinilai
%
kriteria
%
kriteria
1. Belum pernah menggunakan CD 70
B
72,2
B
interaktif
2. CD interaktif sesuai dengan materi 100
SB
100
SB
pelajaran
3. Lebih tertarik mengikuti pelajaran 90
SB
100
SB
menggunakan media CD interaktif
4. Materi pembelajaran yang disajikan 80
SB
100
SB
mudah dipahami
5. Pembelajaran dengan CD interaktif 100
SB
100
SB
lebih menyenangkan
6. Menyukai
suasana
kelas
saat 90
SB
94,4
SB
pembelajaran
7. Lebih termotivasi untuk belajar
100
SB
100
SB
Rata-rata
90
SB
95,2
SB
*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21 dan 23
Keterangan: SB: Sangat Baik
B: Baik

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa, media CD interaktif IPA
terpadu yang telah dikembangkan menunjukan hasil yang positif. Pada uji coba
skala kecil diperoleh persentase 90% dengan kriteria sangat baik. Persentase
tanggapan tersebut menunjukkan bahwa CD interaktif yang telah dikembangkan
oleh peneliti ditanggapi baik oleh siswa pada uji coba skala kecil.
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa siswa pada tahap uji coba
skala besar sudah memberikan tanggapan yang baik terhadap aspek penggunaan
CD interaktif. Pada uji coba skala besar diperoleh presentase 95,2% dengan
kriteria sangat baik. Pada uji coba skala besar proses pembelajaran berjalan sesuai
dengan rancangan pembelajaran yang telah peneliti buat. Proses pembelajaran
dilakukan untuk memperoleh tanggapan siswa dan keefektifan yang dialami siswa
pada hasil belajarnya dalam tahap uji coba skala besar. Setelah pembelajaran
selesai, siswa diberikan angket tentang penggunaan CD interaktif dalam proses
pembelajaran.
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4.1.5

Hasil Belajar Siswa menggunakan CD Interaktif
Pada akhir proses pembelajaran, dilakukan evaluasi untuk mengetahui

tingkat pemahaman siswa terhadap tema energi dalam kehidupan dengan
menggunakan bahan ajar CD interaktif yang telah dikembangkan oleh peneliti.
Hasil belajar siswa diperoleh dari rata-rata nilai tes kognitif. Dimana hasil belajar
siswa tersebut mewakili keefektifan dari penggunaan media CD interaktif
terhadap mata pelajaran IPA. Selain nilai tes kognitif, LDS juga digunakan untuk
membantu pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Namun, tidak diambil
penilaiannya. LDS hanya digunakan sebagai media bantu untuk CD interaktif.
Hasil belajar siswa kelas eksperimen disajikan pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIE
No.

Kategori

Skor Diperoleh

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Jumlah siswa
Jumlah siswa tuntas
Ketuntasan belajar (%)

77,2
87
63
36
33
92%

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan
menggunakan media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu menunjukkan hasil
yang positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media CD interaktif
energi dalam kehidupan efektif terhadap hasil belajar siswa. Hasil analisis
ketuntasan klasikal mencapai 92%. Persentase ketuntasan klasikal ini sudah
memenuhi indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ≥85% hasil
belajar siswa memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah
ditentukan yaitu ≥73.

4.2

Pembahasan
Dalam pembahasan ini akan dibahas hasil penelitian pengembangan.

Hasil penelitian pengembangan tersebut meliputi penilaian kelayakan media oleh
pakar media dan pakar materi, hasil angket tanggapan guru mengenai keterbacaan
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media CD interaktif, angket tanggapan siswa mengenai penggunaan media CD
interaktif, dan hasil belajar siswa menggunakan media CD interaktif.
4.2.1

Kelayakan Media CD Interaktif Oleh Pakar
Hasil penilaian kelayakan media CD interaktif didapatkan dari penilaian

pakar media dan pakar materi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa CD interaktif
pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam kehidupan untuk siswa SMP sudah
memenuhi aspek dan kriteria penilaian media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat
dari hasil uji kelayakan media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu yang
menunjukkan hasil sangat layak. Menurut Depdiknas (2008), validasi merupakan
proses untuk menguji kesesuaian media pembelajaran dengan kompetensi yang
menjadi target belajar. Validasi media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu
dilakukan melalui metode angket yang diberikan kepada pakar. Hasil uji
kelayakan diperoleh dari data hasil uji kelayakan dari penilaian materi tema energi
dalam kehidupan, dan dari penilaian media berupa CD interaktif pembelajaran
IPA terpadu.
Penilaian materi tema energi dalam kehidupan dilakukan oleh pakar
bidang materi IPA terpadu, yaitu dosen pendidikan IPA FMIPA UNNES.
Berdasarkan penilaian dari validator materi, diketahui bahwa hasil penilaian pakar
terhadap media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam
kehidupan untuk siswa SMP oleh pakar materi pada validasi tahap I diperoleh
persentase 73,33% dengan kriteria layak. Hal ini dikarenakan pada validasi tahap I
pakar materi masih memberikan skor jawaban minimal 1 pada rentang 1-3 pada
setiap butir aspek. Penyajian semua aspek CD interaktif yang ada pada aspek
desain pembelajaran belum terpenuhi dengan baik yaitu pada aspek pemberian
motivasi belajar, sistematis, runut, alur logika jelas, dan kejelasan latihan
merupakan konsep keterpaduan IPA pakar memberikan skor jawaban 1.
Sedangkan pada aspek kontekstualitas dan aktualitas, kedalaman materi
merupakan konsep keterpaduan IPA kajian fisika dan biologi, kemudahan untuk
dipahami, kejelasan pembahasan, contoh dan simulasi mendapatkan skor jawaban
2 dari pakar materi. Namun demikian, pada validasi tahap I sudah memenuhi
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kriteria layak dikarenakan sebelum divalidasi tahap I produk dibimbingkan
terlebih dahulu kepada dosen pembimbing. Hasil dari bimbingan memperoleh
masukan bahwa suara audio musik dengan video-video simulasi yang ada masih
tumpang tindih sehingga tidak jelas antara suara keduanya yang nantinya
menyebabkan siswa terganggu dalam belajar. Kemudian dilakukan revisi sesuai
dengan masukan dari dosen pembimbing yaitu dengan menghentikan suara audio
musik ketika video-video simulasi diputar secara otomatis, sehingga pada validasi
tahap I sudah memenuhi kriteria layak. Meskipun dinyatakan layak oleh pakar
materi, validasi tahap I masih terdapat beberapa saran dan masukan dari validator.
Masukan tersebut antara lain pada video simulasi proses terjadinya fotosintesis
(Gambar 4.14 (a)), suara masih dalam bentuk bahasa Inggris yang kemudian
diberikan saran oleh validator agar video simulasi diberi subtitle menggunakan
bahasa Indonesia agar siswa lebih mudah memahami proses yang terjadi pada saat
terjadinya fotosintesis. Hasil dari revisi yaitu adanya subtitle menggunakan bahasa
Indonesia pada video simulasi proses terjadinya fotosintesis (Gambar 4.14 (b)).
Setelah melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan dari pakar
tahap selanjutnya yaitu validasi tahap II. Pada validasi tahap II diperoleh
persentase 87% dengan kriteria sangat layak oleh pakar materi. Hal ini
menunjukan bahwa pakar memberikan respon positif yaitu dengan menjawab
dengan skor minimal 2 pada rentang 1-3 pada semua butir penilaian yang
diajukan. Dengan demikian media CD interktif pembelajaran IPA terpadu
dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran IPA.
Penilaian media CD interaktif juga dilakukan oleh pakar bidang media.
Berdasarkan hasil penilaian pakar terhadap media CD interaktif pembelajaran IPA
terpadu tema energi dalam kehidupan untuk siswa SMP oleh pakar media pada
validasi tahap ini diperoleh persentase 97% dengan kriteria sangat layak,
dikarenakan sebelum divalidasi produk dibimbingkan terlebih dahulu kepada
dosen pembimbing. Hasil dari bimbingan memperoleh masukan yaitu font, ukuran
serta warna judul disesuaikan dengan background media agar lebih menarik serta
penempatan menu diurutkan dan disesuaikan agar tampilannya lebih bagus dan
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menarik (Gambar 4.12), menggunakan warna tulisan pada materi yang sesuai
dengan warna background (Gambar 4.13), kemudian dilakukan revisi sesuai
dengan masukan oleh dosen pembimbing, sehingga pada tahap validasi sudah
memenuhi kriteria sangat layak. Meskipun dinyatakan sangat layak tetapi pada
validasi tahap ini oleh validator media menyatakan bahwa terdapat beberapa saran
pada aspek reusable (sebagian/ seluruh program media pembelajaran dapat
dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain) yaitu File
master pada media tidak disertakan, sehingga video tidak bisa dicopy.
Pada validasi tahap ini diperoleh persentase 97% dinyatakan sangat layak
oleh pakar media, hal ini ditunjukkan dengan jawaban positif pada validasi tahap I
yaitu dengan menjawab dengan skor minimal 2 pada rentang 1-3 pada setiap butir
aspek. Penyajian semua aspek CD interaktif yang meliputi aspek perangkat lunak
dan aspek komunikasi audio visual telah terpenuhi dengan baik. Dengan demikian
CD interaktif dinyatakan sangat layak sehingga dapat dilakukan uji coba skala
kecil.
4.2.2

Hasil Tanggapan Guru IPA terhadap CD Interaktif
Berdasarkan tanggapan guru IPA terhadap penggunaan media CD

interaktif pembelajaran IPA terpadu ditanggapi sangat baik oleh guru IPA SMP.
Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.4 yang memperoleh persentase 83% dengan
kriteria sangat baik pada uji coba skala kecil. Menurut tanggapan guru, CD
interaktif yang dikembangkan secara keseluruhan sangat menarik baik dari segi isi
maupun tampilan, karena CD interaktif yang dikembangkan itu berupa variasi
media. Susunan yang digunakan dalam CD interktif juga sudah sesuai karena SK,
KD dan tujuan pembelajaran dicantumkan dengan jelas. Materi dalam media CD
interaktif pembelajaran IPA terpadu lengkap, tersusun secara sistematis mulai dari
tingkatan submateri yang paling sederhana hingga tingkatan submateri yang
paling kompleks, namun perlu didilengkapi pada materi komponen ekosistem.
Materi yang disajikan sudah merupakan konsep keterpaduan IPA, kajian fisika
dan biologi dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Petunjuk/ pedoman
penggunaan media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu tersampaikan dengan
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jelas sehingga mempermudah guru dan siswa dalam menggunakannya.
Penggunaan gambar/ animasi dalam pembelajaran relevan dan dapat membantu
pemahaman siswa. Soal latihan yang terdapat pada media CD interaktif
menumbuhkan kemampuan berpikir siswa serta dapat mengarahkan siswa
menemukan konsep topik yang sedang dipelajari. Adanya media CD interaktif
pembelajaran IPA terpadu belum dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa karena
siswa belum terbiasa belajar mandiri. Meskipun siswa belum terbiasa belajar
secara mandiri, media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu dapat membuat
siswa aktif dan tertarik untuk belajar IPA terpadu karena dilengkapi dengan
gambar, animasi, simulasi, dan audio. Dengan demikian secara keseluruhan media
CD interaktif pembelajaran IPA terpadu untuk siswa SMP sangat baik dan layak
digunakan dalam pembelajaran. Meskipun dinyatakan sangat baik oleh guru pada
uji coba skala kecil persentase yang diperoleh hanya mencapai 83%. Pada aspek
penyajian materi dalam CD interaktif IPA terpadu energi dalam kehidupan
menurut pendapat guru belum tersusun secara sistematis karena materi belum
lengkap, dan CD interaktif IPA terpadu energi dalam kehidupan belum dapat
dipelajari secara mandiri oleh siswa.
Meskipun dinyatakan sangat baik tetapi pada uji coba skala kecil terdapat
beberapa saran dan masukan dari guru. Masukan tersebut antara lain pada materi
sub menu komponen ekosistem bagian komponen biotik yang tidak dijelaskan 3
golongan yang membedakannya (Gambar 4.15), agar dilengkapi pengertian dari
masing-masing 3 golongan komponen biotik seperti yang disajikan pada Gambar
4.16 (a) dan (b).
Setelah dilakukan revisi pada uji coba skala kecil, kemudian dilakukan
uji coba skala besar dengan diperoleh persentase 100% dinyatakan sangat baik
oleh guru, hal ini ditunjukkan dengan jawaban positif yang diberikan oleh guru
pada setiap butir aspek pada uji coba skala besar. Menurut tanggapan guru, dalam
media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu sudah lengkap, disusun secara
sistematis mulai dari tingkatan submateri yang paling sederhana hingga tingkatan
submateri yang paling kompleks. Materi yang disajikan sudah merupakan konsep
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keterpaduan IPA, kajian fisika dan biologi dan berhubungan dengan kehidupan
sehari-hari. Petunjuk/ pedoman penggunaan media CD interaktif pembelajaran
IPA terpadu tersampaikan dengan jelas. Penggunaan gambar/ animasi dalam
pembelajaran relevan dan dapat membantu pemahaman siswa. Soal latihan yang
terdapat pada media CD interaktif menumbuhkan kemampuan berpikir siswa serta
dapat mengarahkan siswa menemukan konsep topik yang sedang dipelajari.
Adanya media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu dapat dipelajari secara
mandiri oleh siswa dengan memanfaatkan ruang laboratorium komputer, dan
media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu dapat membuat siswa aktif dan
tertarik untuk belajar IPA terpadu. Dengan demikian CD interaktif dinyatakan
sangat baik pada uji skala besar sebagai media pembelajaran IPA.
4.2.3

Hasil Tanggapan Siswa terhadap CD Interaktif

4.2.3.1 Uji Coba Skala kecil
Uji coba skala kecil dilakukan di kelas VIIIC SMP Negeri 1 Kaliwungu
sebanyak 10 siswa. Data yang diperoleh dari uji coba skala kecil ini berupa
tanggapan siswa mengenai media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu tema
energi dalam kehidupan untuk siswa SMP kelas VIII. Penggunaan media sebagai
alat bantu dalam pengajaran akan terpusat pada siswa dan dapat membantu siswa
belajar agar memperoleh pengetahuan dan berhasil (Hamalik, 2005). Berdasarkan
tanggapan siswa terhadap media CD interaktif, diketahui bahwa penggunaan
media CD interaktif ditanggapi sangat baik oleh siswa pada uji coba skala kecil.
Hal tersebut dikarenakan media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu yang
dikembangkan memperoleh persentase sebesar 90% yang masuk dalam kriteria
sangat baik. Sudah diketahui bahwa sebelum diuji cobakan skala kecil produk
telah diuji kelayakannya oleh pakar baik pakar materi atau pakar media, sehingga
menurut siswa media CD interaktif sangat baik.
Berdasarkan hasil tanggapan siswa tersebut maka tidak dilakukan revisi
karena sudah mendapatkan tanggapan positif yaitu dengan rerata persentase 90%
yang masuk dalam kriteria sangat baik. Adapun kriteria yang menunjukkan baik
yaitu pada aspek yang ditanyakan saya belum pernah menggunakan CD interaktif
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dalam pembelajaran sebelumnya memperoleh persentase 70%. Hal ini
dikarenakan guru sebelumnya belum pernah menyampaikan materi pelajaran
dengan menggunakan CD interaktif, hanya ada beberapa anak yang pernah belajar
menggunakan CD itupun CD pembelajaran biasa, bukan CD interaktif. Sedangkan
pada aspek yang menyatakan saya menyukai suasana kelas saat pembelajaran
dengan menggunakan CD interaktif hanya mencapai skor 90%, hal ini
dikarenakan siswa ada yang merasa terganggu dengan teman yang membuat
kegaduhan di kelas, sehingga siswa tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan
pembelajaran dengan maksimal. Dengan demikian, media CD interaktif
pembelajaran IPA terpadu dinyatakan sangat baik dan dapat dilakukan uji coba
skala besar dalam pembelajaran.
4.2.3.2 Uji Coba Skala Besar
Uji coba skala besar menggunakan sampel kelas VIIIE sebanyak 36
siswa. Data yang diperoleh dari uji coba skala besar ini berupa data tanggapan
siswa terhadap media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 dapat
diketahui bahwa, media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu yang telah
dikembangkan menunjukan hasil yang positif, yaitu diperoleh dari rerata
persentase kelas VIIIE 95,2% dengan kriteria sangat baik. Tabel 4.5 menunjukan
bahwa dari keseluruhan butir tanggapan siswa menunjukan tanggapan positif,
yaitu dari keseluruhan item tanggapan termasuk dalam kriteria sangat baik.
Adapun kriteria yang menunjukkan baik yaitu pada aspek yang ditanyakan saya
belum pernah menggunakan CD interaktif dalam pembelajaran sebelumnya
memperoleh persentase 72,2%. Hal ini dikarenakan guru sebelumnya belum
pernah menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan CD interaktif,
namun menggunakan media power point yang dilengkapi dengan animasi serta
pembelajarannya dilakukan di ruang kelas dan siswa mengikutinya, ada beberapa
anak yang pernah menggunakan CD interaktif namun pada saat mereka akan
mengikuti lomba. Sebagian siswa menganggap guru dalam kegiatan pembelajaran
menggunakan media power point sama dengan media CD interaktif. Pada
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pembelajaran sebelumnya mereka hanya menggunakan buku paket IPA yang
dipinjami dari perpustakaan dan LKS. Sedangkan pada aspek yang ditanyakan
bahwa saya menyukai suasana kelas saat pembelajaran dengan menggunakan CD
interaktif memperoleh presentase 94,4%. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa
yang kurang serius mengikuti pembelajaran tersebut dan menimbulkan kegaduhan
sehingga mengganggu siswa lain. Data yang diperoleh dari uji coba skala besar ini
menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari jawaban siswa yang memenuhi
kriteria sangat baik pada masing-masing angket uji skala besar.
4.2.4

Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media CD Interaktif
Berdasarkan nilai hasil tes uji kognitif pada kelas eksperimen, diperoleh

persentase nilai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 92%. Dari jumlah
keseluruhan siswa 36 siswa, terdapat 33 siswa yang mengalami tuntas belajar
secara individu dengan nilai di atas KKM (73). Pembelajaran dianggap berhasil
secara klasikal, jika ketuntasan hasil belajar siswa mencapai ≥ 85% (Sudjana,
2006).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media CD interaktif
pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam kehidupan efektif digunakan dalam
pembelajaran. Hasil ini sesuai dengan pendapat Winarni (2008), yang menyatakan
bahwa media CD interaktif efektif sebagai media pembelajaran dan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Selain media CD interaktif yang digunakan dalam pembelajaran, siswa
diharuskan mengerjakan LDS. Dimana LDS yang dipergunakan yaitu LDS IPA
untuk membantu pemahaman siswa dalam proses kegiatan belajar yang berkaitan
dengan video simulasi pada media CD interaktif yaitu pada proses fotosintesis
yang menghasilkan amilum. Dengan adanya LDS IPA ini, siswa menjadi lebih
memahami proses-proses yang terjadi pada kegiatan fotosintesis sehingga hasil
dari fotosintesis dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan
hidupnya. Media CD interaktif ini tidak hanya memfasilitasi siswa untuk belajar
lebih mandiri, namun memfasilitasi siswa untuk mengeluarkan gagasan yang
mereka miliki kemudian membuktikannya melalui percobaan sederhana. Dengan
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adanya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah tidak sekedar
mengingat konsep yang sudah ada, namun berusaha untuk menemukan konsep
tersebut melalui percobaan sederhana yang mereka lakukan. Dengan begitu
pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna. Apalagi media CD interaktif
yang peneliti kembangkan ini merupakan media CD interaktif IPA terpadu yang
menggabungkan dua bidang ilmu yaitu fisika dan biologi. Seperti yang
diungkapkan oleh Margaretha dalam Indrawati (2009), bahwa keterkaitan antara
konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari
sehingga siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan
masalah-masalah nyata didalam kehidupan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media
CD interaktif dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan
karena dalam media CD interaktif memuat pembelajaran IPA terpadu. Dalam
media CD interaktif terdapat materi yang jelas disertai gambar-gambar, simulasi,
audio, dan latihan soal yang bervariatif. Adanya LDS yang dipergunakan dalam
pembelajaran untuk memperjelas materi yang disampaikan oleh guru sehingga
siswa lebih memahami konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran. Siswa lebih
semangat dan termotivasi belajar karena menggunakan variasi media CD
interaktif dan pembelajaran yang dilakukan tidak bersifat konvensional karena
siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan komputer. Jadi, kelebihan dari
penelitian pengembangan ini yaitu menciptakan media pembelajaran IPA terpadu
yang dikemas dalam bentuk CD interaktif yang dipergunakan untuk kegiatan
belajar siswa SMP kelas VIII, sehingga siswa mendapatkan suasana belajar yang
berbeda dan lebih menyenangkan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat
dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa tersebut, karena siswa akan lebih
banyak belajar daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus
pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Penelitian ini sesuai dengan
pernyataan Arsyad (2011), yang menyatakan bahwa hasil belajar seseorang
diperoleh mulai dari pengalaman langsung (kongkret), kenyataan yang ada di
lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada
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lambang verbal (abstrak), sehingga dapat mempengaruhi nilai dari hasil belajar
seseorang.
Meskipun media CD interaktif energi dalam kehidupan yang telah
dikembangkan oleh peneliti efektif digunakan dalam pembelajaran, akan tetapi
pada saat pembelajaran uji coba skala besar juga tidak terlepas dari adanya
kendala-kendala. Dalam menguji keefektifan produk diperlukan tahapan uji coba
skala kecil dan uji coba skala besar. Setelah dilaksanakan uji coba skala kecil,
dilakukan analisis dari pihak guru dan siswa. Keterbatasan waktu dalam penelitian
ini menyebabkan kegiatan untuk menganalisis kekurangan serta memperbaiki
media CD interaktif menjadi kurang optimal. Dalam menganalisis kekurangan
serta memperbaiki media CD interaktif seharusnya diperlukan waktu yang cukup
lama sehingga analisis yang dilakukan akan lebih optimal dan sesuai dengan
kebutuhan.

BAB 5
PENUTUP
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam
kehidupan untuk siswa SMP yang telah dikembangkan berdasarkan
penilaian pakar media dan materi layak digunakan pada proses
pembelajaran.

2.

Media CD interaktif pembelajaran IPA terpadu tema energi dalam
kehidupan efektif sebagai media pembelajaran untuk siswa SMP. Hal ini
dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan klasikal
sebanyak 92%.

5.2

Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan:

1.

Peneliti harus menentukan tema IPA terpadu yang tepat untuk
dikembangkan sehingga menghasilkan produk yang tepat guna agar siswa
dapat dengan mudah menerima materi yang disampaikan.

2.

Diperlukan petunjuk

pemakaian media pada CD interaktif, agar

mempermudah siswa dalam penggunaannya.
3.

Penelitian ini diharapkan untuk dilanjutkan sampai tahap diseminasi dan
implementasi dengan menggunakan sampel yang lebih luas.
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Lampiran 2.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
: SMP N 1 Kaliwungu
Kelas/ Semester : VIII / genap
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Alokasi waktu
: 6x40 menit ( 3x pertemuan)
Standar Kompetensi :
Bidang Fisika :
5. Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari.
Bidang Biologi :
7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem.
Kompetensi Dasar :
5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan
energi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem.
Indikator :


Menunjukkan bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan seharihari.



Mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan seharihari.



Membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda
yang bergerak.



Menjelaskan kaitan antara energi dan ekosistem.



Melakukan dan membuat laporan hasil percobaan fotosintesis.



Mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan matahari
merupakan sumber energi utama.



Menggambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan dan jaring-jaring
makanan berdasar hasil pengamatan suatu ekosistem.
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Mengenalkan hukum kekekalan energi melalui contoh dalam kehidupan
sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa dengan tanggung jawabmampu menjelaskan pengertian energi.
2. Siswa dengan tanggung jawab mampu menyebutkan satuan energi.
3. Siswa dengan teliti dan mandirimampu menyebutkan bentuk-bentuk energi
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Siswa dengan teliti dan mandiri mampu menyebutkan aplikasi konsep
energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari.
5. Siswa dengan tanggung jawab dan teliti mampu mengamati perubahan
bentuk energi.
6. Siswa dengan rasa tanggung jawab dan rasa ingin tahu mampu
mengetahui apakah pati (amilum) dihasilkan dalam daun pada proses
fotosintesis tumbuhan hijau.
7. Siswa dengan kreatif dan mandiri mampu mengetahui apakah cahaya
matahari diperlukan dalam proses fotosintesis.
8.Siswa dengan tanggung jawabdan mandirimampu menjelaskan kaitan antara
energi dan ekosistem.
9.Siswa dengan mandirimampu menjelaskan pengertian ekosistem.
10. Siswa dengan kreatif dan mandirimampu menjelaskan komponenkomponen ekosistem.
11. Siswa dengan rasa ingin tahu dan mandirimampu menjelaskan pengertian
rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan.
12. Siswa dengan kreatif dan mandirimampu mengkaitkan hubungan antara
rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan dengan
perubahan energi yang terjadi.
13. Siswa dengan telitimampu menjelaskan pengertian arus energi.
14. Siswa dengan teliti dan mandirimampu menjelaskan siklus materi.
15. Siswa dengan teliti dan mandirimampu menyebutkan hukum kekekalan
energi.
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Materi Pembelajaran :
Energi dalam Kehidupan
Tema Energi Dalam Kehidupan merupakan materi pelajaran IPA terpadu yang
mempelajari IPA dari bidang kajian fisika dan biologi.Tema Energi dalam
Kehidupan dilihat dari kajian fisika yaitu mempelajari tentang Energi dan
Perubahannya yang ada didalam kehidupan kita sehari-hari dan dimanfaatkan
untuk melakukan usaha.Sedangkan pada kajian biologi mempelajari tentang
satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa matahari merupakan
sumber energi utama yang ada di bumi sehingga makhluk hidup dapat
mempertahankan kehidupannya.Dengan adanya energi cahaya matahari menyinari
tumbuhan sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis.Dengan demikian,
tumbuhan memiliki energi kimia.Tumbuhan dimakan manusia atau hewan
sehingga manusia atau tumbuhan memiliki energi untuk melakukan usaha.
Beberapa kegiatan tersebut menunjukkan bahwa energi dapat diubah dari satu
bentuk energi ke bentuk energi yang lain (Karim et all, 2008).
Diagram keterpaduan tema energi yang dikembangkan oleh peneliti adalah:
Perubahan Energi matahari menjadi
bentuk lain yang dapat digunakan
Matahari sebagai sumber energi

oleh

makhluk

hidup

dalam

kaitannya dengan arus energi pada
ekosistem

ENERGI

Hukum Kekekalan Energi

Perubahan bentuk energi di alam

Gambar 1.Jaringan Tema Energi
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Metode Pembelajaran :
1. Model Pembelajaran : Direct Instruction (DI)
2. Metode Pembelajaran : - Ceramah
-

Tanya jawab

-

Demonstrasi

Karakter yang diharapkan :
-

rasa ingin tahu

-

kreatif

-

teliti

-

tanggung jawab

-

jujur

-

mandiri

Langkah Kegiatan :
Pertemuan pertama (80 menit)

No
A

Kegiatan

Waktu

Guru

Siswa

PENDAHULUAN
1. Membuka pelajaran dengan

1. Siswa menjawab salam guru

salam dan menjelaskan tujuan

dan mempersiapkan untuk

pembelajaran yang akan

mulai pelajaran dan

dilaksanakan.

mendengarkan penjelasan
dari guru.

2. Pemberian motivasi dan
apersepsi kepada siswa,
“mengapa setelah melakukan
sejumlah aktivitas tubuh kita
terasa lemas?”
”dapatkah manusia

2. Siswa menjawab pertanyaan
guru.

5 Menit
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menciptakan energi?”
B.

KEGIATAN INTI
Eksplorasi
1. Guru menggali pengetahuan

1. Siswa dengan percaya diri

awal siswa “dalam melakukan

menjawab pertanyaan

suatu kegiatan kita sehari-hari

berdasarkan pengetahuan

membutuhkan energi, apa yang

yang dimiliki.

5 menit

kalian ketahui pengertian dari
energi?” (rasa ingin tahu)
Elaborasi
1. Guru mulai masuk materi
dengan menjelaskan
pengertian energi.
2. Guru menyuruh siswa
membentuk kelompok
masing-masing kelompok

1. Siswa dengan teliti dan rasa
ingin tahu memperhatikan
penjelasan guru
2. Siswa segera bergabung
dengan kelompoknya masingmasing.

terdiri dari 2 siswa yang
sebangku.
3. Guru membawa siswa

3. Siswa dengan teliti

menuju ke ruangan

memperhatikan apa yang

laboratorium computer dan

diperintahkan oleh guru.

meminta siswa duduk dengan
pasangan kelompok masingmasing.
4. Guru meminta siswa untuk

4. Siswa dengan teliti dan rasa

melihat tayangan tema energi

ingin tahu melihat tayangan

dalam kehidupan di

tema energi dalam kehidupan

komputer masing-masing

di komputer.

yang meliputi materi energi,

60 menit
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satuan energi, bentuk-bentuk
energi dalam kehidupan
sehari-hari, aplikasi konsep
dan perubahan energi dalam
kehidupan sehari-hari dan
perubahan bentuk energi.
5. Guru mempresentasikan
langkah kerja untuk

5. Peserta didik dalam setiap
kelompok

mengetahui apakah pati

melakukan

eksperimen di luar ruangan

(amilum) dihasilkan dalam

sesuai dengan langkah kerja

daun pada proses fotosintesis

yang telah dijelaskan guru

tumbuhan hijau dan

dengan tanggung jawab.

mengajak siswa melakukan
eksperimen di luar ruangan
dengan teliti.
6. Guru memberikan bimbingan

6. siswa

kepada siswa selama

memperhatikan

mengoperasikan

pembelajaran.

dengan

dan

komputer
bimbingan

guru.(tanggung jawab).
7. Guru meminta siswa untuk

7. siswa

bertanya materi yang belum

kepada siswa.

dan

bertanya kepada guru materi

jelas kepada guru.
8. Guru memberikan pertanyaan

menanggapi

yang belum jelas (kreatif).
8. Siswa menjawab pertanyaan
guru.

Konfirmasi
1.Guru menyamakan persepsi 1.

Siswa

memperhatikan

dari masing-masing kelompok

penjelasan

guru

dan menjelaskannya.

konsep-konsep

mengenai
penting

mengenai materi yang telah
dipelajari bersama.

5 menit
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C.

PENUTUP
1. Guru

menbantu

siswa 1. Siswa menyimpulkan materi

menyimpulkan materi

yang

telah dipelajari.

yang telah dipelajari bersama
dengan guru.

2. Guru memberi tugas kepada 2.

Siswa memperhatikan dan

siswadan mempelajari materi

mencatat tugas yang diberikan

selanjutnya. (mandiri)

oleh guru.

3. Guru

5 menit

menutup

pelajaran 3. Siswa

dengan mengucap salam.

menjawab

salam

dengan rasa hormat.

Pertemuan kedua (80 menit)
Kegiatan

No
A

Waktu

Guru

Siswa

PENDAHULUAN
1. Membuka pelajaran dengan 1. Siswa menjawab salam guru 5 Menit
salam dan menjelaskan tujuan

dan

pembelajaran

mulai

yang

akan

dilaksanakan.

mempersiapkan
pelajaran

untuk
dan

mendengarkan penjelasan dari
guru.

2. Pemberian
apersepsi

motivasi
kepada

dan 2. Siswa menjawab pertanyaan
siswa,

“seperti kita ketahui matahari
merupakan

sumber

energi

utama di bumi terutama untuk
makhluk

hidup.

Kenapa

matahari sangat penting untuk
kelangsungan hidup makhluk
hidup?”
B.

KEGIATAN INTI

guru.(rasa ingin tahu)
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Eksplorasi

5 menit

Guru menggali pengetahuan awal Siswa

dengan

percaya

diri

siswa “masih ingatkah kalian

menjawab

pengertian dari ekosistem?”

berdasarkan pengetahuan yang

(rasa ingin tahu)

dimiliki.

pertanyaan

Elaborasi
1. Guru menyuruh siswa melihat 1. Siswa memperhatikan

yang

tayangan tema energi dalam

diperintahkan oleh guru dan

kehidupan

segera melihat tayangan tema

di

komputer

masing-masing yang meliputi

energi

di

layar

materi ekosistem, jaring-jaring

masing-masing.

komputer

makanan, piramida makanan,
arus energi dan menyebutkan
hukum

kekekalan

energi

kaitannya dengan komponen
ekosistem.
2. Guru memberikan bimbingan 2. siswa
kepada

siswa

selama

pembelajaran.

memperhatikan

mengoperasikan
dengan

dan

komputer

bimbingan

guru.

(tanggung jawab).
3. Guru meminta siswa untuk 3. siswa
menanggapi
dan
bertanya materi yang belum
bertanya kepada guru materi
jelas kepada guru.
yang belum jelas (kreatif).
4. Guru memberikan pertanyaan 4. Siswa menjawab pertanyaan
kepada siswa.
guru.
5. Guru
membimbing
dan 5. Siswa mendengarkan arahan
mengarahkan siswa dalam
dan mengerjakan tes interaktif
mengerjakan

tes

interaktif

yang

ada

di

dalam

CD

60 menit
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yang

ada

di

dalam

CD

pembelajaran.

pembelajaran.

5 menit

Konfirmasi
1.Guru menyamakan persepsi dari
masing-masing

siswa

menjelaskannya.

dan
1. Siswa memperhatikan penjelasan
dari

guru

mengenai

konsep-

konsep penting materi yang telah
dipelajari bersama.
C.

PENUTUP
1. Guru

membantu

menyimpulkan

siswa

materi

yang

telah dipelajari.

1. Siswa menyimpulkan materi 5 menit
yang telah dipelajari bersama
dengan guru.

2. Guru memberi tugas kepada

2. Siswa

memperhatikan

dan

siswadan mempelajari materi

mencatat tugas yang diberikan

selanjutnya. (mandiri).

oleh guru.

3. Guru

menutup

pelajaran

dengan mengucap salam.

3. Siswa menjawab salam dengan
rasa hormat.

Pertemuan ketiga (80 menit)
Pada pertemuan ini siswa mengerjakan tes soal kognitif (60 menit) dan mengisi
angket.
Media dan Sumber Belajar
-

Buku IPA Terpadu Bse

-

Komputer

-

CD Pembelajaran interaktif energi dalam kehidupan.

Penilaian Hasil Belajar
a. Teknik Penilaian:
- Tes tertulis
b. Bentuk Instrumen:
- Pilihan ganda
- Uraian
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c. Instrumen Penilaian (terlampir)
Semarang, Mei 2013
Guru Mata Pelajaran IPA

Guru

Trimo, S.Pd

Feby Rizka Ayuning W

NIP. 1969 0502 199702 1 002

NIM. 4001409030
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Lampiran 3.
Soal Tes Kognitif

Nama
No. Absen
Kelas

:
:
:

SOAL TES KOGNITIF
Sekolah: SMP N 1 Kaliwungu
Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Tema

: Energi dalam Kehidupan

Alokasi waktu

: 80 menit

Hari/ tanggal

:

Petunjuk:
1. Kerjakan soal pada lembar jawab yang tersedia.
2. Tulis nama, nomor absen dan kelas pada kolom yang tersedia.
3. Untuk soal A, berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban
yang dianggap paling benar!
4. Bila jawaban salah dan ingin memperbaikinya, lakukan sebagai berikut:
Pilihan semula

:

a

b

c

d

a

b

c

d

Jawaban b salah diganti d
Dibetulkan menjadi

:

5. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
paling benar!
Bacaan untuk soal nomor 1-10
Pada hari minggu, Anita memanfaatkan hari liburnya
untuk

membantu

pekerjaan

ibunya.Anita
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membantu ibunya menyetrika pakaian.Ketika Anita sedang asyik-asyiknya
menyetrika pakaian, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Seketika itu Anita
berpikiran mencari ide bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya tersebut.
Tiba-tiba Anita mempunyai ide dengan beranjak pergi menuju ke gudang
untuk mencari aki, yang dia pikir dengan aki dia bisa memanfaatkannnya
sebagai sumber energi listrik yang bisa dia pergunakan untuk membantunya
menyelesaikan pekerjaannya itu.
1. Perubahan energi pada aki yang dihubungkan dengan lampu adalah ....
a. listrik – cahaya – kimia
accu

b. listrik – kimia – cahaya
c. kimia – listrik – cahaya
d. kalor – listrik – cahaya

2. Alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah ....
a. baterai dan dinamo
b. aki dan baterai
c. dinamo dan generator
d. aki dan generator
3. Perubahan energi yang terjadi pada setrika listrik adalah ….
a. energi listrik menjadi energi kalor
b. energi kimia menjadi energi kalor
c. energi listrik menjadi energi cahaya
d. energi listrik menjadi energi gerak
4. Sumber energi listrik yang ada di sekitar kita selain dari PLN, yaitu....
a. batu baterai dan aki
b. aki dan lampu
c. dinamo sepeda dan setrika
d. generator listrik dan air
5. Satuan energi dalam SI adalah ….
a. Newton

c. Watt

b. Joule

d. kg.m/s2
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6. Apabila kita naik sepeda menyusuri jalanan, kemudian sepeda direm
secara tiba-tiba, sepeda akan berhentidengan mendadak disertai bunyi
mendecit.Hal ini menunjukkan bahwa ….
a. energi dapat mengurangi kecepatan gerak
b. energi dapat mengubah gerak bendanya
c. energi dapat menimbulkan gaya gesekan
d. energi dapat berubah menjadi bentuk lain
7. Data:
1. lampu senter

3. lampu minyak

2. televisi

4. Over Head Projektor (OHP)

Peralatan yang memilki energi kimia dan energi cahaya ditunjukkan pada data
nomor ....
a. 1 dan 3

c. 2 dan 3

b. 1 dan 4

d. 2 dan 4

8. Mobil yang sedang melaju kencang memiliki energi ….
a. kinetik

c. listrik

b. mekanik

d. kimia

9. Benda A dan benda B dijatuhkan dari ketinggian yang sama.Jika massa A
lebih besar dari B, maka yang terjadi adalah ….
a. besar energi kinetik A dan B sama
b. energi potensial A lebih besar dari benda B
c. energi mekanik B lebih besar dari A
d. energi kinetik B lebih besar daripada A
10. energi yang dimiliki benda karena posisinya disebut energi ....
a. potensial
b. kinetik
c. mekanik
d. semua salah
Bacaan untuk soal nomor 11-24
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Pada hari libur sekolah, Lia diajak berlibur ke rumah neneknya di
Banjarnegara.Setelah beberapa hari, Lia diajak mengunjungi salah satu tempat
wisata kebun binatang Seruling Mas.Di tempat wisata tersebut Lia banyak
sekali menjumpai berbagai jenis binatang, salah satunya yaitu kuda zebra.
Ketika Lia sedang berada di depan kandang kuda zebra, Lia melihat ada
beberapa jenis batu-batuan, tanah, rumput, semut, dan beberapa pohon yang
terdapat pada kandang tersebut, selain itu ada kolam kecil yang didalamnya
terdapat ikan air tawar. Tidak jauh dari kandang kuda zebra, Lia melihat
sungai serayu yang mengalir deras, yang di sisi-sisinya terdapat tebing-tebing
yang

ditumbuhi

oleh

beberapa

macam

pohon-pohon

rimbun

yang

memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal untuk proses fotosintesis,
dan air terjun kecil yang mengalir melewati tebing di atas sungai tersebut.
11. Dari pernyataan diatas, cahaya matahari termasuk dalam komponen ....
a. Biotik

c. Produsen

b. Abiotik

d. Konsumen

12. Tumbuhan mampu berfotosintesis, maka tumbuhan disebut ....
b. Karnivora

c. Konsumen

c. Herbivora

d. Produsen

13. Reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis adalah ....
a. 2CO2 + 2H2O

C2H4O2 + 2O2

b. 4CO2 + 4H2O

C3H8O2 + 4O2

c. 6CO2 + 6H2O

C6H12O6 + 6O2

d. 6CO2 + 4H2O

C2H8O2 + 4O2

14. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada peristiwa fotosintesis yaitu ....
a. Energi cahaya diubah menjadi energi gerak
b. Energi cahaya diubah menjadi energi panas
c. Energi kimia diubah menjadi energi cahaya
d. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia
15. Pada air terjun yang mengalir terjadi perubahan bentuk energi potensial
menjadi energi ....
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a. Gravitasi

c. Gerak

b. Kinetik

d. Mekanik

16. Keberadaan komponen abiotik dalam kandang zebra yaitu ....
a. Batu-batuan, tanah, air
b. Rumput, tanah, dan batu-batuan
c. Air, semut, dan rumput
d. Air, rumput, dan ikan
17. Orang yang massanya 50 kg berdiri di atas tebing pinggir sungai serayu
yang tingginya 5 m. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 N/kg,
orang tersebut memiliki energi potensial sebesar ....
a. 2.500 joule

c. 25 joule

b. 250 joule

d. 2,5 joule

18. Satuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri atas ....
a. produsen, konsumen, dan dekomposer
b. herbivore, karnivora, dan omnivore
c. bioma, biosfer, dan atmoster
d. individu, populasi, komunitas
19. Sekumpulan kuda zebra yang menempati sebuah kandang dan dapat saling
mengadakan interaksi disebut dengan ....
a. Individu

c. Ekosistem

b. Populasi

d. Komunitas

20. Kuda zebra adalah hewan yang makan tumbuhan langsung disebut ....
a. Produsen
b. Konsumen
c. Pengurai
d. Dekomposer
21. Populasi rumput, populasi pohon, populasi kuda Zebra, dan populasisemut
yang hidup bersama di kandang kuda zebradisebut ....
a. Individu

d. Ekosistem

b. Populasi hewan

e. Komunitas
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22. Salah satu komponen penyusun ekosistem kandang zebra yaitu komponen
biotik. Sebutkan contoh yang termasuk komponen biotik yaitu ....
a. Air, batu-batuan, dan tanah
b. Rumput, semut, dan kuda zebra
c. Ikan, tanah, dan air
d. air, semut, dan batu-batuan
23. Peristiwa perpindahan energi dalam ekosistem disebut....
a. aliran energi
b. siklus energi
c. jaring-jaring makanan
d. rantai makanan

24. Tempat hidup suatu macam organisme disebut ....
a.

habitat

c. komunitas

b.

populasi

d. ekologi

Bacaan untuk soal nomor 25-26
Pada hari sabtu minggu Andi dan temantemannya mengikuti acara persami yang diadakan
di sekolah mereka.Ada berbagai macam kegiatan
yang ditampilkan pada acara tersebut. Menjelang
tengah malam datang, Andi dan seluruh siswa
yang mengikuti acara tersebut berkumpul ditengah-tengah lapangan,
mereka mengikuti kegiatan api unggun yang sudah dipersiapkan oleh
kakak senior mereka. Bernyanyi bersama, bermain, menghangatkan badan
di depan api unggun yang sedang menyala, seluruh siswa sangat
menikmati kegiatan tersebut.
25. Api unggun yang menyala merupakan salah satu contoh bentuk energi ....
a. Energi panas

c. Energi kinetik

b. Energi bunyi

d. Energi kimia

26. Energi panas yang dihasilkan oleh api unggun berasal dari ....
a. Energi mekanik

c. Energi radiasi
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b. Energi kimia

d. Energi potensial

Gambar A untuk soal nomor 27-30

27. Dari gambarA mengilustrasikan peristiwa ....
a. Rantai makanan
b. Jaring-jaring makanan
c. Aliran energi
d. Siklus energi
28. Dari gambar A tumbuhan merupakan ....
a. Produsen
b. Konsumen tingkat I
c. Konsumen tingkat II
d. Konsumen tingkat III
29. Sebagai konsumen puncak merupakan konsumen yang tidak dimakan lagi
oleh konsumen lain, pada peristiwa makan dimakan pada gambar Ayang
termasuk konsumen akhir yaitu....
a. Tumbuhan

c. Katak

b. Belalang

d. Elang

30. Jumlah rantai makanan pada gambar A adalah ....
a. 2

c. 4

b. 3

d. 5

SELAMAT MENGERJAKAN

76

Lampiran 4.
Validasi Kisi-kisi Soal Tes Kognitif Tahap 1
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Lampiran 5.
Validasi Kisi-kisi Soal Tes Kognitif Tahap 2
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Lampiran 6.
Kunci Jawaban Soal Tes Kognitif

Kunci Jawaban

1. C

11. B

21. D

2. C

12. D

22. B

3. A

13. C

23. A

4. A

14. D

24. A

5. B

15. C

25. A

6. D

16. A

26. B

7. A

17. A

27. A

8. A

18. D

28. C

9. B

19. B

29. D

10. A

20. B

30. C
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Lampiran 7.
Lembar Jawaban Siswa

Kode siswa: E.14
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Kode siswa: E.5
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Kode siswa: E.21
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Lampiran 8.
Lembar Diskusi Siswa

100

101

102

103

Lampiran 9.
Rekapitulasi Penilaian Pakar
REKAPITULASI PENILAIAN PAKAR
Rerata

No

Validator

Pakar

1

Novi Ratna Dewi, M.Pd.

Materi

87

2

Amin Mungamar, S.Kom

Media

97

Persentase

Jumlah total

184

Rata-rata

92

Kriteria

Sangat Layak
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Lampiran 10.
Pedoman Penilaian Pakar Materi
PEDOMAN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN PAKAR MATERI
A. ASPEK DESAIN PEMBELAJARAN
1. Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis)
No

Kriteria

Skor

1

Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan lengkap, tujuan
pembelajaran dirumuskan dengan jelas dan komunikatif.

3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila semua aspek tidak terpenuhi

1

2. Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum
\
1
2
3

Kriteria
pembelajaran

Seluruh
tujuan
sesuai
dengan
SK/KD/Kurikulum
Ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak sesuai
dengan SK/KD/Kurikulum
Semua tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan
SK/KD/Kurikulum

Skor
3
2
1

3. Kesesuaian materi dengan SK/KD/Kurikulum
No

Kriteria

Skor

1

Seluruh materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi
mencakup semua indikator pembelajaran

3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

1
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4. Pemberian motivasi belajar
No

Kriteria

Skor

1

Mendorong keingintahuan siswa, mampu merangsang siswa
untuk belajar.

3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

1

5. Kontekstualitas dan aktualitas
No
1

2
3

Kriteria
Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari,
contoh kasus/fenomena yang disajikan dekat dengan
lingkungan siswa.
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3
2
1

6. Kemudahan untuk dipahami
No
Kriteria
1 Materi yang disampaikan mudah dipahami, gambar, video
yang ditampilkan mudah dipahami.

Skor
3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

1

7. Sistematis, runut, alur logika jelas
No

Kriteria

Skor

1

Materi disampaikan secara runut, sistematis, disertai
instruksi alur materi yang jelas.

3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

1
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8. Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi dan latihan merupakan
konsep keterpaduan IPA
No
1

Kriteria
Uraian menggunakan bahasa komunikatif, simulasi jelas,
gambar jelas, pembahasan menggunakan bahasa yang
komunikatif.

Skor
3

2

Bila salah satu aspek terpenuhi

2

3

Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

1

9. Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran
No
1

Kriteria
Evaluasi sesuai dengan seluruh tujuan pembelajaran

Skor
3

2

Evaluasi sesuai dengan sebagian tujuan pembelajaran

2

3

Evaluasi tidak sesuai dengan seluruh tujuan pembelajaran

1
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Lampiran 11.
Penilaian Pakar Materi Tahap 1

108
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Lampiran 12.
Penilaian Pakar Materi Tahap 2

110

111

Lampiran 13.
Pedoman Penilaian Pakar Media
PEDOMAN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN PAKAR MEDIA
A. ASPEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK
1. Efektif dan efisien dalam pengembangan dan penggunaan media
pembelajaran
No
Kriteria
Skor
1
Selama pengembangan dan penggunaan media tepat
3
guna, tepat sasaran dan membawa kebermanfaatan,
meminimalkan pengeluaran biaya dan waktu
2
Bila salah satu aspek terpenuhi
2
3
Bila semua aspek tidak terpenuhi
1
2. Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah)
No
1

2
3

Kriteria
Tidak membutuhkan perawatan khusus, perawatan
tidak membutuhkan biaya yang tinggi, tidak
membutuhkan spesialis/tenaga ahli dalam perawatan
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila semua aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1

3. Interaktivitas
No
1

2
3

Kriteria
CD interaktif mampu berinteraksi dengan siswa,
memungkinkan siswa belajar mandiri, media memuat
semua indikator pembelajaran.
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1
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4. Usabilitas
(mudah
digunakan
dan
sederhana
pengoprasiannya)
No
Kriteria
1 Tidak
membutuhkan
ahli/spesialis
dalam
pengoprasiannya, program/player mudah dioprasikan,
program/player mudah ditemukan.
2 Bila salah satu aspek terpenuhi
3 Bila semua aspek tidak terpenuhi

dalam
Skor
3

2
1

5. Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di
berbagai hardware dan software yang ada)
No
Kriteria
Skor
1
Tidak memerlukan player khusus untuk menjalankan
3
media, player khusus yang digunakan mudah
ditemukan.
2
Bila salah satu aspek terpenuhi
2
3
Bila semua aspek tidak terpenuhi
1
6. Reusable(sebagian/seluruh program media pembelajaran dapat
dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran
lain)
No
Kriteria
Skor
1
Seluruh program media pembelajaran dapat
3
dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media
pembelajaran lain
2
Sebagian program media pembelajaran dapat
2
dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media
pembelajaran lain
3
Bila semua aspek tidak terpenuhi
1

B. ASPEK KOMUNIKASI AUDIO VISUAL
1.

Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan
No
1

2
3

Kriteria
Menggunakan ilustrasi berupa gambar/video/simulasi,
ilustrasi yang digunakan sesuai dengan materi dan
fenomenal.
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1
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2. Visual (layout, design, typography, warna)
No
1 

2
3

Kriteria
judul, subjudul,
gambar
tidak

Penempatan
ilustrasi dan
keterangan
mengganggu
pemahaman.
 Warna latar belakang kontras/mudah dibedakan
dengan warna tulisan, gambar, animasi dan movie
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1

3. Media bergerak (animasi, movie)
No
Kriteria
1 Animasi dan movie yang ditampilkan memenuhi unsur
tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi,
menggunakan gambar yang jelas dan menarik.
2 Bila salah satu aspek terpenuhi
3 Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1

4. Audio (narasi, sound effect, backsound, musik)
No
1

2
3

Kriteria
Suara jelas, narasi sesuai dengan teks/ gambar/
animasi yang sedang disajikan, sound effect dan
backsound tidak menganggu pemahaman siswa.
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3

2
1

5. Layout Interactive (icon navigasi/tombol)
No
1
2
3

Kriteria
Ikon navigasi lengkap dan semua berfungsi
Bila salah satu aspek terpenuhi
Bila salah satu aspek tidak terpenuhi

Skor
3
2
1
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Lampiran 14.
Penilaian Pakar Media
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Lampiran 15
Rekapitulasi Angket Tanggapan Guru pada Ujicoba Skala Kecil
Responden

Aspek yang
ditanyakan

Trimo, S.Pd

Skor

1

1

2

1

3

0

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

0

12

1

Kriteria
Persentase
81%-100%
61%-80%
41%-60%
21%-40%

Persentase

Sangat Baik
Kriteria
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Tidak baik
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Lampiran 16.
Hasil Angket Tanggapan Guru pada Ujicoba Skala Kecil
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Lampiran 17.
Rekapitulasi Angket Tanggapan Guru pada Ujicoba Skala Besar
Aspek yang
ditanyakan

Responden
Trimo, S.Pd

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

Kriteria

Persentase
81%-100%
61%-80%
41%-60%
21%-40%

Skor

Persentase

Sangat Baik

Kriteria
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Tidak baik
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Lampiran 18.
Hasil Angket Tanggapan Guru pada Ujicoba Skala Besar
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Lampiran 19.
Daftar Nama Siswa Penelitian Skala Besar
NAMA SISWA KELAS VIII E
No
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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Kode
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14
E.15
E.16
E.17
E.18
E.19
E.20
E.21
E.22
E.23
E.24
E.25
E.26
E.27
E.28
E.29
E.30
E.31
E.32
E.33
E.34
E.35
E.36

No. Induk
4781
4784
4786
4795
4802
4804
4805
4830
4854
4857
4861
4871
4872
4880
4881
4885
4896
4908
4912
5030
4921
4924
4926
4933
4934
4943
4946
4956
4963
4969
4982
4997
5009
5012
5014
5017
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Lampiran 20.
Angket Tanggapan Siswa Mengenai CD Interaktif Kelas Ujicoba Skala Kecil

Kode siswa: C.33
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Lampiran 21.
Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Terhadap CD Interaktif pada Kelas
Ujicoba Skala Kecil
HASIL ANGKET SISWA MENGENAI CD INTERAKTIF
( SKALA KECIL )
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kode
Sis
wa
C.1
C.4
C.11
C.22
C.23
C.25
C.29
C.30
C.32
C.33

Aspek yang dinilai
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
JUMLAH
KRITERIA

4

5

6

7

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Persentase

Kriteria

81%-100%

Sangat baik

61%-80%

Baik

41%-60%

Kurang baik

21%-40%

Tidak baik

Jumlah

Persentase

6
85,7%
5
71,4%
7
100%
7
100%
7
100%
7
100%
7
100%
5
71,4%
5
71,4%
7
100%
63
89,99%
SANGAT BAIK
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Lampiran 22.
Angket Tanggapan Siswa Mengenai CD Interaktif Kelas Ujicoba Skala Besar

Kode siswa: E.14.
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Lampiran 23.
Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Terhadap CD Interaktif pada Kelas
Ujicoba Skala Besar
HASIL ANGKET SISWA MENGENAI CD INTERAKTIF
( SKALA BESAR )
No

Aspek yang dinilai

Kode

Jumlah

Persentase

1

6

85,7%

1

1

6

85,7%

1

1

1

6

85,7%

1

1

1

1

6

85,7%

1

1

1

1

1

6

85,7%

1

1

1

1

1

1

6

85,7%

0

1

1

1

1

1

1

6

85,7%

E.8

0

1

1

1

1

1

1

6

85,7%

9

E.9

1

1

1

1

1

0

1

6

85,7%

10

E.10

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

11

E.11

1

1

1

1

1

0

1

6

85,7%

12

E.12

0

1

1

1

1

1

1

6

85,7%

13

E.13

0

1

1

1

1

1

1

6

85,7%

14

E.14

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

15

E.15

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

16

E.16

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

17

E.17

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

18

E.18

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

19

E.19

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

20

E.20

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

21

E.21

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

22

E.22

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

23

E.23

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

Siswa

1

2

3

4

5

6

7

1

E.1

0

1

1

1

1

1

2

E.2

0

1

1

1

1

3

E.3

0

1

1

1

4

E.4

0

1

1

5

E.5

0

1

6

E.6

0

7

E.7

8
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24

E.24

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

25

E.25

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

26

E.26

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

27

E.27

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

28

E.28

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

29

E.29

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

30

E.30

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

31

E.31

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

32

E.32

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

33

E.33

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

34

E.34

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

35

E.35

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

36

E.36

1

1

1

1

1

1

1

7

100%

240

95,23%

Jumlah

Kriteria

Persentase
81%-100%
61%-80%
41%-60%
21%-40%

Sangat Baik

Kriteria
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Tidak baik
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Lampiran 24.
Daftar Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Ujicoba Skala Besar
DAFTAR NILAI HASIL BELAJAR SISWA
No

Kode

Nilai

Kriteria

1

E.1

67

TIDAK TUNTAS

2

E.2

77

TUNTAS

3

E.3

87

TUNTAS

4

E.4

80

TUNTAS

5

E.5

73

TUNTAS

6

E.6

87

TUNTAS

7

E.7

77

TUNTAS

8

E.8

80

TUNTAS

9

E.9

80

TUNTAS

10

E.10

73

TUNTAS

11

E.11

73

TUNTAS

12

E.12

77

TUNTAS

13

E.13

77

TUNTAS

14

E.14

87

TUNTAS

15

E.15

87

TUNTAS

16

E.16

80

TUNTAS

17

E.17

77

TUNTAS

18

E.18

83

TUNTAS

19

E.19

87

TUNTAS

20

E.20

73

TIDAK TUNTAS

21

E.21

63

TIDAK TUNTAS

22

E.22

77

TUNTAS

23

E.23

80

TUNTAS

24

E.24

77

TUNTAS

25

E.25

73

TUNTAS

26

E.26

73

TUNTAS

27

E.27

80

TUNTAS
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28

E.28

73

TUNTAS

29

E.29

77

TUNTAS

30

E.30

83

TUNTAS

31

E.31

73

TUNTAS

32

E.32

73

TUNTAS

33

E.33

73

TUNTAS

34

E.34

83

TUNTAS

35

E.35

73

TUNTAS

36

E.36

73

TUNTAS

Nilai tertinggi

87

Nilai terendah

63

Rata-rata kelas

77,16

Ʃ siswa tuntas

33

Ʃ siswa tidak tuntas

3

Nilai prosentase kelulusan klasikal
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Lampiran 25.
Hasil Wawancara Identifikasi Masalah
PEDOMAN WAWANCARA IDENTIFIKASI MASALAH
Nama : Trimo, S.Pd
NIP

: 196905021997021002

1. Pembelajaran seperti apa yang diterapkan di SMP N 1 Kaliwungu khususnya
untuk mata pelajaran IPA?
Jawaban: Pembelajaran yang dilakukan untuk mata pelajaran IPA masih bersifat
konvensional,

terkadang

melakukan

kegiatan

diskusi

dalam

kegiatan

pembelajaran.

2. Bahan ajar IPA seperti apa yang anda pergunakan saat kegiatan belajar mengajar?
Apakah sudah terpadu?
Jawaban: Buku paket yang dipinjami dari perpustakaan dan LKS. Bahan ajar yang
dipergunakan belum terpadu antara fisika, kimia dan biologi.

3. Apakah buku paket dan LKS yang dipergunakan selama ini sudah melatih
kemandirian siswa dan keaktifan siswa?
Jawaban: Siswa kurang termotivasi untuk belajar. Karena buku paket dan LKS
yang

dipergunakan

masih

terlalu

panjang

dalam

penyampaian

materi

teksnya.Sehingga untuk membacanya saja siswa kurang semangat.Siswa juga
belum terbiasa belajar mandiri.

4. Berapakah nilai KKM untuk mata pelajaran IPA di sekolah?
Jawaban: Nilai KKM untuk mata pelajaran IPA yaitu 73
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Saran:
Membuat bahan ajar lebih bervariasi, yang bisa melatih kemandirian sehingga
siswa akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada
penyajian materi dibuat lebih menarik misalnya dengan menambah gambar,
warna serta teks yang disajikan secara lebih ringkas sehingga siswa lebih tertarik
dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
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Lampiran 26.
Storyboard CD Interaktif IPA Terpadu

STORYBOARD CD INTERAKTIF IPA TERPADU
TEMA ENERGI DALAM KEHIDUPAN
a) Frame Pendahuluan
No.

Unsur

1.

Teks

2.

Narasi

3.

Animasi

Ada

Tidak

Uraian

Ada

√





Judul media
Nama penulis
Nama instansi asal penulis



Logo UNNES dan logo
konservasi
Logo konservasi
Efek garis pembuka frame

√
√



4.

Video

5.

Audio

6.

Interaktivitas

√


√

Sound/ musik instrumental
pembuka media

√

b) Frame Isi
1. Frame Beranda
No.

Unsur

1.

Teks

2.

Narasi

3.

Animasi

4.

Video

5.

Audio

6.

Interaktivitas

Ada

Tidak

Uraian

Ada

√



Tentang media CD interaktif



Background media dibuat
pemandangan alam yang
menarik dilengkapi animasi
kupu-kupu dan awan.



Sound/ musik instrumental
media

√
√

√
√
√
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2. Frame SK/KD, Materi, Evaluasi
Tidak
No.
Unsur
Ada
Ada
1.

Teks

√

2.

Narasi

√

3.

Animasi

√

4.

Video

√

5.

Audio

√

6.

Interaktivitas

Uraian
 Teks pembuka sebelum masuk pada
inti materi
 Jaring tema keterpaduan
 Apersepsi
 Teks tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai
 Teks materi
 Soal evaluasi
 Narasi percakapan antara induk dan
anak tumbuhan yang menjelaskan
tentang terjadinya proses fotosintesis
dan aliran arus energi dalam
kehidupan sehari-hari
 Narasi menjelaskan langkah-langkah
percobaan yang dilakukan pada
tahapan pembuktian fotosintesis
menghasilkan amilum
 Animasi orang berlari
 Animasi contoh perubahan bentuk
energi dalam kehidupan sehari-hari
 Video proses terjadinya fotosintesis
 Video fotosintesis menghasilkan
amilum
 Video ekosistem
 Sound/ musik instrumental media

√





Apersepsi awal pembuka masuk
materi energi, sub bab energi panas,
sub bab energi bunyi, sub bab
energi nuklir, dan hukum kekekalan
energi
Soal evaluasi
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c) Frame Penutup
No.

Unsur

Ada

Tidak

Uraian

Ada

√

1.

Teks

2.

Narasi

√

3.

Animasi

√

4.

Video

√

5.

Audio

6.

Interaktivitas

√
√






Menu bantuan
Menu referensi
Menu terima kasih
Menu profil penulis



Sound/ musik instrumental
media
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Lampiran 27.
Dokumentasi Penelitian
DOKUMENTASI PENELITIAN

Kegiatan awal siswa menggunakan CD interaktif kelas uji coba skala kecil

Kegiatan pembelajaran menggunakan CD interaktif kelas uji coba skala kecil

Guru membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran

138

Guru membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran pada uji skala besar

siswa mengoperasikan Komputer dalam pembelajaran menggunakan CD
interaktif uji skala besar

Guru membagikan soal evaluas kepada siswa
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Guru membagikanangket kepada siswa

Guru mendemonstrasikan percobaan sederhana
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Lampiran 28.
Surat Ijin Observasi
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Lampiran 29.
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 30.
Surat Keterangan Melakukan Penelitian

