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ABSTRAK

Maftuh, M. 2014. Pengembangan Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme
pada Tema Gerak untuk Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs). Skripsi, Program 
Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing utama Parmin, S.Pd., M.Pd. dan 
Pembimbing Pendamping Novi Ratna Dewi, S.Si., M.Pd.

Kata kunci: Pengembangan, Alat Peraga, IPA terpadu, Tema Gerak.

Pembelajaran IPA terpadu seharusnya didukung oleh beberapa hal diantaranya 
adanya alat peraga IPA terpadu yang berbasis tematik karena IPA adalah 
pengetahuan yang bersifat empiris. Kenyataan di MTs Al Ishlah Pulokulon, masih 
sulit ditemukan adanya alat peraga IPA terpadu yang di dalamnya benar-benar 
terpadu, terlebih alat peraga yang juga memadukan konsep sains dengan konsep 
agama. Padahal keberadaan alat peraga ini sangat penting demi terwujudnya 
pembelajaran terpadu terutama yang dapat membantu siswa dalam memeperoleh 
pengetahuan secara menyeluruh bukan hanya antar konsep IPA tetapi juga dengan 
konsep Fikih karena IPA dan agama selalu berjalan beriringan sekaligus sebagai 
ciri khas madrasah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat peraga IPA terpadu. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelayakan alat peraga IPA terpadu 
sundial fototropisme, keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme pada tema gerak.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 
(Research and Development/R&D). Penelitian diujicobakan pada kelas VIII E
MTs Al Ishlah Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Data non tes 
dianalisis secara deskriptif persentase, sedangkan data tes dianalisis menggunakan 
analisis n-gain. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil rerata persentase uji 
kelayakan ahli media dan ahli materi secara berturut-turut sebesar 93,00% dan 
95,00% yang keduanya masuk dalam kriteria sangat layak. Rerata persentase hasil 
angket tanggapan kemudahan penggunaan dan hasil observasi dalam 
pembelajaran secara berturut-turut sebesar 84,00% dengan kriteria sangat baik dan 
83,00% dengan kriteria sangat aktif. Ditinjau dari tes hasil belajar terdapat
peningkatan hasil pretest-posttest dengan rerata gain siswa sebesar 0,76 yang
masuk kriteria tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat 
peraga IPA terpadu sundial fototropisme pada tema gerak untuk siswa MTs yang 
dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran.
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ABSTRACT

Kusmindar, W. 2013. Development of  Integrated Science in Motion Themes for
Students of Madrasah Tsanawiyah (MTs). Skripsi, Science Education Program, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, State University of Semarang. The 
main supervisor is Parmin, S.Pd., M.Pd. and Assistant Supervisor is Novi Ratna
Dewi, S.Si., M.Pd.

Keywords: Development, Teaching aid, Integrated Science, Motion Themes.

Integrated science learning should be supported by several things including the 
integrated teaching aid based integrated thematic because science is empiris 
knowledge learning. Reality in MTs Al Ishlah Pulokulon, are still hard to find the 
integrated science teaching aid which really integrated. Though the existence of 
these materials is very important for actualize of integrated learning, especially to 
encourage students’ curiosity (inquiry). Therefore, it is necessary to develop 
teaching materials integrated inquiry-based science. The aim of research to 
determine the validity of teaching materials, students’ activity and learning 
outcomes in learning using teaching materials integrated inquiry-based science 
on the motion and health theme. The research method used is research and 
development method (R&D). Research tested on 8thE class of MTs Al Ishlah 
Pulokulon Grobogan. Non-test data were analyzed by descriptive percentages, 
while the test data were analyzed using n-gain analysis. Based on the results of 
research obtained the mean percentage of expert validation based teaching aid 
and material respectively is 93,00% and 95,00% that both included in very active 
criteria. The mean percentage of results of students’ questionnaires of easy to use 
and observations in learning, respectively is 84,00% with very good criteria and
83,00% with very active criteria. Terms of achievement test results are an 
increase in pretest-posttest with a mean gain of students is 0,76 that entered on 
high criteria. Results of this research showed that the teaching aid sundial 
fototropisme integrated science in a motion theme for student MTs are 
valideffective used in learning.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran inti 

pada jenjang pendidikan SMP yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya, 

Darsono dalam Widiyatmoko (2012), IPA adalah pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk 

menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Alam 

merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan terpadu, oleh karena itu, ilmunya 

harus dipelajari secara menyeluruh dan terpadu tidak terpisah-pisah. Hal ini sesuai 

dengan isi Permendiknas No. 22 tahun 2006, bahwa salah satu prinsip dalam 

pengembangan KTSP adalah beragam dan terpadu yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata 

pelajaran.

Degeng dalam Uno (2011) menyatakan pembelajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara nyata dalam pembelajaran 

terdapat upaya untuk membelajarkan siswa agar siswa dapat memahami ilmu-ilmu 

yang diberikan. Itulah sebabnya dalam belajar siswa seharusnya tidak hanya 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan sehingga siswa dapat memahami konsep-

konsep yang dipelajari dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmunya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal, tentunya 

pembelajaran juga harus berjalan maksimal, mulai dari materi yang diberikan dan 

respon dari siswa untuk menerima pelajaran. Selain itu, dalam proses 

pembelajaran IPA, siswa perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki. Peran guru sangat dituntut untuk membantu siswanya dalam

mencapai hasil belajar yang maksimal. 
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Dalam proses pembelajaran, seharusnya IPA dapat langsung diamati dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi fakta yang terjadi dikalangan 

siswa timbul kesan bahwa IPA banyak mengandung unsur matematis dan juga 

erat dengan nama-nama ilmiah yang sering kali membingungkan siswa. Padahal 

mempelajari IPA tidak sekadar hafal rumus dan nama-nama ilmiah, tetapi juga

penerapan konsep-konsep pada kehidupan sehari-hari. Selain itu guru 

menyampaikan materi secara monoton yaitu ceramah dan disampaikan secara 

menegangkan sehingga banyak siswa takut dan kurang suka untuk mempelajari 

materi-materi IPA dan IPA masih diajarkan secara terpisah antara biologi, fisika 

dan kimia walaupun kurikulum sudah menuntut diajarkannya IPA secara terpadu.

Belum maksimalnya pembelajaran IPA ini terlihat dan terbukti pada 

pembelajaran IPA materi akibat-akibat rotasi Bumi pada kelas IX dan materi 

Gerak fototropisme pada tumbuhan kelas VIII MTs Al Ishlah Pulokulon. Ketika 

guru memberikan pertanyaan sebagai pengulangan materi, belum ada siswa yang 

menjawab. Ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya, respon siswa 

sangatlah minim, sehingga kondisi pembelajaran terasa sepi dan membosankan. 

Kondisi seperti ini sering terjadi di kelas terutama pada pembelajaran IPA, karena 

pembelajaran berlangsung kurang menarik. 

Hasil observasi awal dan keterangan yang diperoleh dari guru pengampu 

mata pelajaran IPA MTs Al-Ishlah Pulokulon bahwa pembelajaran yang 

dilakukan selama ini, guru hanya menerangkan dan terkadang dalam 

pembelajaran menggunakan charta atau alat praktik seadanya, sedangkan siswa

hanya mendengarkan. Widiyatmoko dan Nurmasitah (2013) juga menjelaskan, 

science education in Indonesia is still using a traditional method. The teacher 

rarely use learning media and teaching aids because of the lack of it. At present, 

in Indonesia, many science teachers are still using conventional methods 

(explaining) in the learning process.

Keadaan pembelajaran yang monoton mengakibatkan hasil yang dicapai 

siswa kurang maksimal. Fauziah dan Parilah (2005) menjelaskan methodologists 

of the traditional approach  stand by this line of reasoning saying that students 

are not able to make their own decisions and do not know what is best for them. 
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Selain itu, pembelajaran materi IPA masih disampaikan secara terpisah antara 

fisika, biologi dan kimia sehingga siswa menjadi kurang tertarik dan bosan dalam 

mengikuti pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil ulangan dan ketuntasan 

belajar yang dicapai antara 50% - 60%. Keterbatasan sarana dan prasarana yang 

disediakan juga membuat tidak maksimalnya pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. Sebagian siswa yang tergolong aktif hanya mendengarkan dan 

mencatat tanpa aktivitas positif yang lain. Untuk itu, diperlukan cara agar siswa 

dapat lebih aktif dalam pembelajaran, memahami, mengingat, dan menguasai 

konsep IPA.

Sebenarnya konsep-konsep IPA tidak hanya menarik untuk dipelajari karena 

selain langsung bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan kita, tetapi konsep-

konsep IPA juga banyak yang berhubungan dengan aturan-aturan agama seperti 

penentuan waktu salat dan penentuan arah kiblat. Sebagaimana pendapat Yahya 

(2004), Tuhan memerintahkan manusia untuk mempelajari dan mengkaji berbagai 

aspek dunia seperti langit, hujan, tumbuhan, binatang, kelahiran, dan bentangan 

geografis. Cara untuk menyelidiki semua ini, seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah melalui sains (IPA). Maka dari itu sangatlah dibutuhkan hal 

yang bersifat empiris untuk mempelajarinya dan seharusnya disampaikan senyata

mungkin, agar materi-materi bisa tergambar dan terekam dalam memori siswa.

Pembelajaran yang bersifat empiris bisa dilaksanakan dengan melaksanakan 

pembelajaran IPA secara terpadu dengan menggunakan alat peraga IPA dalam 

pembelajaran, sehingga konsep akibat-akibat rotasi Bumiyang terkait dengan 

gerak fototropisme pada tumbuhan yang sekaligus berkaitan dengan jam istiwa 

bisa tergambar dan terekam dalam memori siswa. Fogarty dalam BSNP (2007), 

menyatakan bahwa dalam arti luas pembelajaran terpadu meliputi pembelajaran 

yang terpadu dalam satu disiplin ilmu maupun terpadu antar mata pelajaran.

Dengan keterpaduan siswa akan memperoleh pengetahuan secara utuh sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

Indrawati (2009) menjelaskan bahwa melalui pembelajaran IPA terpadu, 

siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah 

kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah 
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dipelajarinya. Dengan demikian, siswa perlu diberikan latihan untuk dapat 

menanamkan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, 

bermakna, otentik dan aktif. Kemudian dengan penggunaan alat peraga terpadu

siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar karena siswa jarang 

menerima materi dengan penggunaan alat peraga terpadu, jadi hal ini merupakan 

hal baru bagi siswa. Alat peraga yang telah dikembangkan adalah alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka telah dilakukan penelitian dan 

pengembangan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme serta mengevaluasi 

efektivitas peranan alat peraga IPA tersebut melalui sebuah penelitian dengan 

judul: “Pengembangan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme pada tema 

gerak untuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan alat peraga IPA sundial fototropisme dengan tema 

gerak yang sudah dikembangkan? 

2. Bagaimana keaktifan siswa pada pembelajaran dengan menggunaan alat

peraga IPA terpadu sundial fototropisme yang telah dikembangkan sebagai 

alat peraga dalam pembelajaran IPA terpadu dengan tema gerak pada kelas 

VIII di MTs Al Ishlah Pulokulon?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kelayakan alat peraga IPA sundial fototropisme sebagai media 

pembelajaran IPA untuk menjelaskan tema gerak.

2. Mengetahui keaktifan siswa pada pembelajaran dengan menggunakan alat 

peraga IPA terpadu sundial fototropisme sebagai media penunjang dalam 

menjelaskan tema gerak.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan juga manfaat praktis yaitu 

sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang mengenai perkembangan alat peraga IPA. Khususnya bagi penelitian yang 

akan mengembangkan alat peraga yang memadukan antara konsep IPA dan fikih.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan mampu memberi 

manfaat bagi peneliti, siswa, guru dan madrasah sebagai berikut:

1. Peneliti: penelitian ini dapat meningkatkan motivasi peneliti untuk 

mengembangkan alat peraga IPA terpadu yang baru untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dengan tema gerak. 

2. Siswa: dapat memotivasi siswa, membuat siswa lebih mandiri dalam belajar, 

dan membantu siswa menemukan konsep-konsep IPA terpadu dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga pemahaman siswa lebih komprehensif.

3. Guru: penelitian ini dapat memberi salah satu alternatif pengajaran IPA 

dengan alat peraga yang baru agar dapat meningkatkan minat belajar IPA 

pada siswa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang kemudian dapat 

dimodifikasi oleh guru untuk dapat menyampaikan pengetahuan IPA pada 

siswa agar lebih tepat sasaran (efektif). 

4. Madrasah: memberikan sumbangan pemikiran sebagai alternatif peningkatan 

kualitas pendidikan khususnya kualitas belajar IPA dan dunia pendidikan 

pada umumnya.

1.5 Penegasan Istilah

Pada penelitian dan pengembangan alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme pada tema gerak untuk siswa MTs ini ditegaskan istilah pada

pembahasan sebagai berikut:



6

1. Alat Peraga IPA Terpadu

Alat peraga adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien (Sudjana 

dalam Azis, 2006). Alat peraga IPA terpadu merupakan alat peraga yang 

memadukan berbagai mapel, yaitu bidang fisika, kimia, dan biologi bahkan luar 

bidang IPA misalnya agama. 

2. Sundial fototropisme

Sundial fototropisme merupakan alat peraga IPA terpadu untuk mengetahui 

waktu berdasarkan jalannya sinar matahari sebagai dampak dari salah satu akibat 

rotasi Bumi yaitu Gerak semu harian Matahari dan alat peraga untuk memahami 

gerak fototropisme pada tumbuhan. Alat peraga ini menghubungkan tiga konsep, 

yaitu konsep fisika, biologi dan fikih.

3. IPA Terpadu

IPA terpadu merupakan IPA yang didalamnya mencakup minimal tiga ilmu 

yaitu fisika, kimia dan biologi. Adanya interaksi antara ketiga objek itu 

menimbulkan terbentuknya IPA terpadu. Tetapi walaupun begitu tidak selalu 

konsep IPA bisa mencakup tiga ilmu tersebut, karena ada beberapa konsep yang 

sulit dihubungkan dilihat dari sudut kajiannya.

4. Tema Gerak

Tema gerak yang dimaksud pada penelitian ini adalah gerak rotasi Bumi. 

Tema gerak ini memadukan tiga konsep, yaitu konsep fisika pada materi IPA 

konsep fisika kelas IX, materi IPA konsep biologi kelas VIII, dan konsep fikih 

kelas VII. Cakupan materi yang dimaksud terdiri dari:

1) Konsep fisika, SK 5: Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di 

dalamnya, KD 5.3: Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit 

buatan serta pengaruh interaksinya.

2) Konsep biologi, SK 2: Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan, KD 

2.3: Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan.

3) Konsep fikih, SK 2: Melaksanakan tata cara salat fardu dan sujud sahwi, KD 

2.3: Menjelaskan ketentuan waktu salat lima waktu.
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BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan

Menurut Poerwadarminta (dalam Sukiman, 2012), pengembangan adalah 

perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan 

sebagainya). Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan perangkat 

pengajaran dalam hal ini adalah pengembangan alat peraga. Sudjana dalam 

Trianto (2012) menyatakan untuk melaksanakan pengembangan perangkat 

pengajaran diperlukan model-model pengembangan yang sesuai dengan sistem 

pendidikan.

Dalam pengembangan terdapat kegiatan yang harus di perhatikan 

sebagaimana Sukiman (2012) menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan 

meliputi tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diikuti dengan 

kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadahi.

Terdapat banyak model pengembangan perangkat, salah satunya adalah model 

pengembangan perangkat yang disarankan oleh Thiagarajan dan Semmel 

(Trianto, 2012) yaitu model 4-D. Model ini meliputi empat tahap pengembangan, 

yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

pendiseminasian (disseminate). Pada penelitian ini arahnya adalah untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu dan mengkaji sesuatu dengan mengikuti alur 

tertentu. Penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk, desain dan proses 

seperti ini diidentifikasi sebagai suatu penelitian pengembangan.

Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2011). Borg and Gall dalam Setyosari (2012) menyatakan 

bahwa penelitian dan pengembangan (R&D) adalah suatu proses yang dipakai 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Untuk menghasilkan 

produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 
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menguji keefektifan produk supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka 

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Tujuan penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Terdapat beberapa faktor perlunya 

dilakukan penelitian pengembangan. Sebagaimana Akker dalam Setyosari (2012) 

menyatakan alasan pokok berasal dari pendapat bahwa pendekatan penelitian 

“tradisional” (misalnya penelitian surve, korelasi, eksperimen) dengan fokus 

penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang memberikan preskripsi 

yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah rancangan dan desain dalam 

pembelajaran atau pendidikan.

Terdapat sepuluh langkah dalam penelitian dan pengembangan (Sugiyono,

2011), sepuluh langkah tersebut sebagai berikut: 1) potensi dan masalah, 2) 

mengumpulkan informasi, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) perbaikan 

desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) revisi 

produk, dan 10) pembuatan produk masal. Dalam penelitian dan pengembangan 

alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme ini menggunakan model 

pengembangan menurut Sugiyono (2011). Alasan pemakaian model ini adalah 

tahap-tahap yang sistematis dan revisi dilakukan secara bertahap.

2.2 Alat Peraga

Sebelum memahami pengertian alat peraga perlu memahami terlebih dahulu 

pengertian media, karena alat peraga merupakan media. Estiningsih dalam Pujiati 

(2004) menyatakan bahwa alat peraga merupakan media pengajaran yang 

mengandung dan membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Arsyad 

(2011) menjelaskan kata media berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Etin dalam Sumiati (2009) 

menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar 

mengajar pada dasarnya merupakan proses komunikasi sehingga media yang 

digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran.

Sementara itu Gagne dalam Aththibby (2010) menyatakan, media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 
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untuk belajar. Selain itu, Association of Education and Communication 

Technology dalam Arsyad (2011) mengungkapkan bahwa media juga diartikan 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

atau informasi. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Trianto (2012) 

bahwa media adalah sebagai penyampai pesan (the carriers of messages) dari 

beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the receiver of the messages). Dari 

beberapa pendapat yang telah dikemukakan media dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran 

untuk belajar. Dalam keberadaannya media memiliki peran penting dalam 

pembelajaran karena sebagai salah satu alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi kondisi belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.

Darviana dalam Hajar et al. (2011) menjelaskan bahwa penggunaan media 

sebagai alat bantu bukan sahaja dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti 

proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik, tetapi juga membantu 

meningkatkan pemahaman pelajar dan memudahkan pendidik menyampaikan 

ilmu. Sementara itu Sudjana dan Rivai (2009) menyatakan bahwa peranan media 

dalam proses pengajaran dapat ditempatkan sebagai:

a. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan 

pelajaran. Dalam hal ini media digunakan guru sebagai variasi penjelasan 

verbal mengenai bahan pengajaran.

b. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut 

dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajarnya.

c. Sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut berisikan bahan-bahan 

yang harus dipelajari para siswa baik individual maupun kelompok. Dengan 

demikian akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajarnya.

Selanjutnya Ibrahim dalam Arsyad (2011) menyatakan bahwa media 

pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi siswa-

siswa dan memperbarui semangat mereka, membantu memantapkan pengetahuan 

pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran. Tetapi walaupun media 

menempati kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu sumber belajar, 

media tidak bisa menggantikan guru sepenuhnya, artinya media dalam 
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pembelajaran tanpa adanya guru adalah hal yang mustahil dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Karena dalam hal ini gurulah yang bertugas memberikan 

bimbingan kepada siswa tentang apa yang harus dipelajarinya dan bagaimana 

siswa mempelajari materi dari media yang ada.

Sudjana dalam Azis et al. (2006) memberikan pengertian bahwa alat peraga 

adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar agar 

proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. Sudjana dalam Hakim et al.(2009)

menyatakan, alat peraga merupakan salah satu media visual yang dapat 

didefinisikan sebagai alat bantu untuk pendidik atau mengajar, agar materi yang

diajarkan oleh guru mudah dipahami oleh siswa. Sementara itu Widiyatmoko dan 

Pamelasari (2012) memberikan pengertian bahwa alat peraga didefinisikan 

sebagai alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya konsep yang diajarkan

guru mudah dimengerti oleh siswa dan menjadi alat bantu dalam proses 

pembelajaran yang dibuat oleh guru atau siswa dari bahan sederhana yang mudah 

didapat dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan alat peraga IPA 

dapat diartikan sebagai seperangkat benda konkret yang dirancang dan dibuat 

yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi IPA untuk 

membantu memahami konsep-konsep atau prinsip-prinsip IPA. Dengan alat 

peraga, hal-hal yang abstrak dapat disajikan secara konkret dan dapat dilihat, 

dipegang sehingga dapat lebih mudah dipahami. Karena sering kali yang 

menjadikan siswa kurang tertarik bahkan takut untuk belajar IPA karena banyak 

materi IPA yang disajikan secara abstrak. Widiyatmoko (2012) menjelaskan 

bahwa pembelajaran menggunakan alat peraga berarti mengoptimalkan fungsi 

seluruh panca indra siswa untuk meningkatkan efektivitas siswa belajar dengan 

cara mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan 

realistis.

Saputri dan Dewi (2014) menjelaskan penggunaan alat peraga dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam memperagakan suatu 

konsep IPA yang terkait, sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami 

konsep tersebut. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan 
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merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif, merupakan bagian yang 

integral dari keseluruhan situasi mengajar, tujuan dan isi pelajaran, untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap 

pengertian yang diberikan guru, serta diutamakan untuk mempertinggi mutu 

belajar mengajar (Sudjana dalam Hartati, 2010).

Sidharta dan Winduono (2009) menjelaskan fungsi alat peraga IPA adalah: 

a) Sebagai pengganti atau tiruan benda sebenarnya, b) Membantu guru dalam

proses belajar mengajar, c) Memberi motivasi kepada siswa untuk lebih giat

belajar dan kreatif. Sedangkan, manfaat alat peraga IPA secara umum adalah: a) 

Siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari dengan bantuan alat peraga, 

b) Siswa dapat memanfaatkan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

IPA Teknologi, c) Keterampilan siswa bertambah dan lebih aktif belajar, d) Daya 

kreativitas siswa bertambah, e) Hubungan antara guru dan siswa lebih erat, f)

Biaya pengadaan relatif lebih murah dan waktu pengadaan dapat diatur sesuai 

kebutuhan.

2.3 Pembelajaran IPA Terpadu

Pembelajaran berasal dari kata dasar “belajar” yang mendapat awalan “pe” 

dan akhiran “an” yang memiliki arti proses. Belajar itu sendiri adalah suatu proses 

yang komplek yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses 

belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya 

(Arsyad, 2011). Sedangkan pengertian pembelajaran seperti yang telah disebutkan 

di atas bahwa pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa (Degeng 

dalam Uno 2011), dalam pengertian ini secara nyata dalam pembelajaran terdapat 

upaya untuk membelajarkan siswa agar siswa dapat memahami ilmu-ilmu yang 

diberikan. Dari pengertian di atas pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan 

yang di dalamnya terdapat proses mengajar, membimbing, melatih, memberi 

contoh, dan mengatur serta memfasilitasi siswa dengan berbagai hal agar terjadi 

peningkatan pengetahuan, pemahaman dan tingkah lakunya sehingga tercapai 

tujuan pendidikan.



12

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang materinya adalah alam 

dengan segala isinya (BSNP, 2007). Hal yang dipelajari dalam IPA terpadu adalah 

sebab-akibat, hubungan kausal dari kejadian-kejadian yang terjadi di alam. 

Melalui pembelajaran IPA terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima dan menerapkan 

konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, siswa menjadi terlatih untuk 

menemukan sendiri berbagai konsep materi yang dipelajari.

IPA terpadu merupakan IPA yang didalamnya mencakup minimal tiga ilmu 

yaitu fisika, kimia dan biologi. Sebagai contoh, alam berubah secara dinamis oleh 

interaksi antara benda mati, makhluk hidup, dan energi. Interaksi antara ketiga 

objek itu menimbulkan peristiwa alam yang dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu. 

Benda mati dan energi dipelajari fisika, makhluk hidup dengan segala 

perubahannya dipelajari biologi, sedangkan kimia mempelajari benda mati dan 

makhluk hidup secara molekuler. Energi dan pengaruhnya dipelajari oleh fisika, 

kimia dan biologi, adanya interaksi (saling mempengaruhi) antara ketiga objek itu 

menimbulkan terbentuknya IPA terpadu (Darliana 2007). Tetapi walaupun begitu 

tidak selalu konsep IPA bisa mencakup tiga ilmu tersebut, karena ada beberapa 

konsep yang sulit dihubungkan dilihat dari sudut kajiannya. 

Tim pengembang PGSD dalam Indrawati (2009) mengemukakan pengertian 

pembelajaran terpadu sebagai berikut:

a. Pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian 

(center of interest) yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan 

konsep lain, baik yang berasal dari mapel yang bersangkutan maupun dari 

mapel lainnya.

b. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mapel yang 

mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan 

perkembangan anak.

c. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mapel yang 

berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna.

Pengertian dari pembelajaran terpadu ini pulalah yang juga memungkinkan 

IPA juga terpadu dengan konsep ilmu lain seperti terpadu dengan ilmu 
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lingkungan, kesehatan, ekonomi bahkan agama. Dalam buku yang sama Indrawati 

(2009) menjelaskan alasan-alasan pembelajaran terpadu dapat digunakan di 

tingkat SMP atau SMA khususnya dalam pelajaran IPA diantaranya sebagai 

berikut:

a. Permasalahan-permasalahan yang ada atau yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari sangat kompleks, untuk memecahkannya tidak hanya bisa 

diselesaiakan dengan merujuk pada suatu keilmuan, tetapi multi disiplin ilmu.

b. Konsep-konsep dalam mata pelajaran IPA banyak yang saling terkait satu 

sama lain.

c. Pembelajaran terpadu menjadi sarana untuk melatih siswa melihat masalah 

dan memecahkannya dari berbagai sudut pandang keilmuan, melalui 

bagaimana cara untuk membangun pengetahuan melalui cara kerja ilmiah, 

bekerja sama dengan kelompok, belajar berinteraksi dan berkomunikasi, serta 

bersikap ilmiah.

d. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran jika dirancang dengan efektif

Pembelajaran terpadu dapat dikemas dengan tema atau topik tentang suatu 

wacana yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin keilmuan yang 

mudah dipahami dan dikenal siswa. Dalam pembelajaran terpadu, suatu konsep 

atau tema dibahas dari berbagai aspek bidang lain. Dengan demikian, melalui 

pembelajaran terpadu ini beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan tema 

tidak perlu dibahas berulang kali dalam bidang kajian yang berbeda, sehingga 

penggunaan waktu untuk pembahasannya lebih efisien dan pencapaian tujuan 

pembelajaran juga diharapkan akan lebih efektif`

Fogarty dalam trianto (2012) mengemukakan bahwa terdapat sepuluh model 

pembelajaran terpadu.yaitu: “fragmented model, connected model, nested model, 

sequenced model, shared model, webbed model, threaded model, integrated 

model, immersed model dan networked model”. Berdasarkan model pembelajaran 

IPA terpadu yang dikemukakan, menurut BSNP (2007) terdapat tiga model yang 

sesuai dikembangkan dalam pembelajaran IPA terpadu di tingkat pendidikan di 

Indonesia. Ketiga model yang dimaksud yaitu keterhubungan (connected), jaring 
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laba-laba (webbed), dan keterpaduan (integrated). Pada Tabel 1 di bawah ini 

disajikan perbandingan deskripsi karakter, kelebihan dan keterbatasan ketiga 

model pembelajaran terpadu integrated, webbed, dan connected sebagaimana 

yang ditulis oleh BSNP (2007) yang bersumber dari model pembelajaran Fogarty.

Berikut ini disajikan tabel mengenai tiga model keterpaduan IPA yang berisi 

karakteristik, kelebihan maupun keterbatasan masing-masing model dapat dilihat 

pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Deskripsi Tiga Model Pembelajaran Terpadu
Model Karakteristik Kelebihan Keterbatasan 

Keterhubungan 
(Connected)

Menghubungkan 
suatu konsep dengan 
konsep lain, topik 
dengan topik lain, 
satu keterampilan 
dengan keterampilan 
lain, ide yang satu 
dengan ide yang lain 
tetapi masih dalam 
lingkup satu bidang 
studi misalnya IPA. 

Peserta didik akan 
lebih mudah 
menemukan 
keterkaitan karena 
masih dalam 
lingkup satu bidang 
studi.

Model ini kurang 
menampakkan 
keterkaitan 
interdisiplin.

Jaring Laba-
laba 
(Webbed)

Dimulai dengan 
menentukan tema 
yang kemudian 
dikembangkan 
dengan sub temanya 
dengan 
memperhatikan 
kaitannya dengan 
disiplin ilmu atau 
bidang studi lain.

a) Tema yang 
familiar 
membuat 
motivasi belajar 
meningkat.

b) Memberikan 
pengalaman 
berpikir serta 
bekerja 
interdisipliner.

Sulit menemukan 
tema

Keterpaduan 
(Integrated)

Dimulai dengan 
identifikasi konsep, 
keterampilan, sikap 
yang overlap pada 
beberapa disiplin 
ilmu atau beberapa 
bidang studi. Tema 
berfungsi sebagai 
konteks 
pembelajaran.

Hubungan antar 
bidang studi jelas 
terlihat melalui 
kegiatan belajar.

a) Fokus terhadap 
kegiatan belajar, 
terkadang 
mengabaikan 
target 
penguasaan 
konsep.

b) Menuntut 
wawasan yang 
luas dari guru.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah model Webbed, karena terdapat 

beberapa kompetensi dasar yang konsepnya berkaitan dalam semester yang 

Tema
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berbeda sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan kontekstual 

maka dipilihlah tema yang menarik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Alasan memilih model webbed dalam penelitian ini adalah untuk menggabungkan 

mapel IPA dan fikih dalam suatu tema gerak.

2.4 Sundial Fototropisme

Alat peraga yang dikembangkan adalah sundial fototropisme. Sundial

memilki istilah lokal yaitu bencet. Maftuh dan Widiyatmoko (2012) menjelaskan,

bencet merupakan salah satu alat peraga untuk mengetahui waktu berdasarkan 

sinar matahari. Alat ini sampai saat ini masih banyak ditemukan di pesantren-

pesantren dan masjid tradisional. Sedangkan fototropisme adalah salah satu 

macam gerak pada tumbuhan. jadi sundial fototropisme merupakan alat peraga

untuk mengetahui waktu berdasarkan sinar matahari dan alat peraga untuk 

memahami gerak fototropisme pada tumbuhan. Sundial fototropisme merupakan 

alat peraga IPA yang dapat digunakan guru dalam menjelaskan subpokok bahasan 

gerak semu harian matahari dan penentuan waktu istiwa dan masuk serta

keluarnya waktu salat zuhur dan asar. Selain sebagai alat yang dapat digunakan 

untuk mempelajari jam istiwa, sundial fototropisme digunakan untuk menjelaskan 

subpokok bahasan gerak fototropisme pada tumbuhan. Gerak fototropisme pada 

tumbuhan merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya 

matahari. Beberapa tumbuhan yang mengalami gerak secara fototropis akan 

bergerak mengikuti jalannya sinar matahari yang diakibatkan gerak rotasi Bumi 

yang seolah-olah matahari bergerak dari timur menuju barat. Gerak ini akan 

mengakibatkan beberapa tumbuhan mengikuti pergerakan matahari, misalnya 

tumbuhan bunga matahari.

Cara kerja alat peraga untuk mengetahui jam istiwa dan waktu salat sebagai 

berikut:

1) Membawa alat ketempat yang terkena sinar matahari

2) Mengambil dua batang besi yang terdapat pada tutup

3) Membuka tutup sundial fototropisme

4) Memasang batang besi pendek di lubang tengah papan dasar
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5) Memasang batang besi panjang pada papan dinding dengan cara memasukkan 

melalui lubang bagian luar papan dinding utara kemudian mengaitkan pada 

lubang bagian dalam papan dinding selatan

6) Mencari arah utara selatan dengan kompas, dengan huruf U pada papan dasar 

untuk arah utara dan S untuk arah selatan

7) Mencari kedataran permukaan dengan melihat garis pada waterpass

Adapun untuk menentukan jam istiwa dengan sundial adalah dengan 

melihat bayangan yang dihasilkan batang besi panjang, garis yang terdapat angka 

pada papan dinding yang tertutup bayangan menunjukkan jam istiwa dan bila 

bayangan menutupi garis tengah papan dasar, maka menunjukkan jam tengah hari 

tepat atau matahari tepat di tengah langit. Sedangkan untuk mengetahui waktu 

salat adalah dengan melihat bayangan yang dihasilkan batang besi pendek pada 

papan dasar mulai sebelum tengah hari tiba, dengan rincian bila bayangan: 

a. Mengenai garis lingkaran pertama, menunjukkan waktu zuhur tiba sekaligus 

menunjukkan waktu utama mengerjakan salat zuhur

b. Mengenai garis lingkaran kedua, menunjukkan waktu pilihan mengerjakan  

salat zuhur

c. Mengenai garis lingkaran ketiga, menunjukkan waktu zuhur usai

d. Melewati garis lingkaran ketiga, menunjukkan waktu asar tiba sekaligus 

menunjukkan waktu utama mengerjakan salat asar

e. Mengenai garis lingkaran keempat, menunjukkan waktu pilihan mengerjakan 

salat asar

f. Terbenamnya matahari waktu asar selesai

Cara kerja alat peraga untuk mempelajari gerak fototropisme pada 

tumbuhan. Adapun mempelajari gerak fototropisme pada tumbuhan dengan alat 

peraga ini cukup mudah, yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Memasang rel yang berbentuk lengkung searah dengan arah timur-barat yang 

ditunjukkan sundial fototropisme

2) Memasang replika bunga matahari tepat di tengah-tengah papan dasar

3) Memasang replika matahari di rel bagian timur
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4) Menggerakkan replika matahari dari timur kebarat seolah-olah matahari 

berjalan dari timur menuju barat

5) Mengamati gerak replika bunga matahari yang bergerak mengikuti replika 

matahari

2.5 Gerak Semu Harian Matahari

Gerak Rotasi Bumi yang kita diami ini selalu bergerak. Salah satu gerak 

yang dilakukan oleh bumi dan planet lainnya adalah rotasi. Rotasi bumi adalah 

perputaran bumi pada poros/sumbunya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. 

Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 

detik, dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. 

Setiap hari kita mengalami siang dan malam secara teratur. Pada pagi hari 

matahari terbit di sebelah timur tanda hari mulai siang dan tenggelam di sebelah 

barat tanda hari mulai malam. Kejadian alam tersebut disebabkan karena bumi 

berotasi. Ketika bumi berotasi, daerah-daerah di bumi yang terkena sinar matahari 

mengalami siang dan daerah-daerah di bumi yang tidak terkena matahari 

mengalami waktu malam. Setiap hari kita melihat matahari seolah-olah bergerak 

dari timur ke barat. Hal ini terjadi karena kita bergerak mengikuti rotasi bumi dari 

barat ke timur sedangkan matahari diam. Dengan demikian, kita akan melihat 

gerak semu harian matahari.

Gerak semu harian matahari merupakan salah satu akibat dari rotasi Bumi. 

Dengan adanya gerak semu harian Matahari kita melihat seolah-olah matahari 

terbit dari timur dan terbenam di barat. Terdapat beberapa akibat lain yang 

disebabkan rotasi Bumi, Kertiasa (2004) menjelaskan bahwa beberapa akibat 

rotasi bumi adalah:

a. Peredaran semu harian bintang

Kita dapat melihat matahari bergerak terbit dari timur lalu naik lewat diatas 

kepala kita dan akhirnya terbenam di sebelah barat. Keesokan harinya matahari 

akan terbit lagi di timur. Pergerakan matahari itulah yang dinamakan peredaran 

semu harian. Dinamakan semu karena gerakan itu hanya tampak oleh pengamat, 

bukan peredaran yang sebenarnya.
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b. Peristiwa siang malam

Peredaran semu harian matahari dapat secara langsung kita amati. Lebih 

dari itu, orang di bumi mengalami pergantian siang dan malam. Panjang periode 

satu hari di daerah khatulistiwa hampir sama panjang sepanjang tahun. Namun, 

sebenarnya ada perbedaan sedikit. Panjang siang hari dan malam hari juga tidak 

selalu sama. Sekali waktu siang hari lebih dari 12 jam sehingga malam hari 

kurang dari 12 jam. Perbedaan itu menjadi lebih besar di tempat-tempat yang 

lebih jauh dari khatulistiwa.

c. Perbedaan waktu

Waktu yang kita gunakan sehari-hari adalah waktu Matahari. Perbedaan 

waktu yang kita bicarakan di sini adalah juga perbedaan waktu Matahari. Terdapat 

perbedaan di tempat-tempat yang berbeda meridiannya, yaitu tiap 1° jarak dua 

garis meridian yang berurutan, waktunya berbeda 4 menit atau tiap 15° berbeda 1 

jam.

2.6 Gerak Fototropisme Positif pada Tumbuhan

Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk 

melaksanakan kegiatan hidupnya. Gerak yang terjadi pada tumbuhan berbeda 

dengan gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan 

bersifat pasif, artinya tidak memerlukan adanya pindah tempat (tetap berada di 

tempat tumbuhnya). Gerak dapat terjadi karena adanya pengaruh rangsangan. 

Rangsangan yang mempengaruhi terjadinya suatu gerak pada tumbuhan, antara 

lain: cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi dan zat kimia. Rangsangan tersebut, ada 

yang menentukan arah gerak tumbuhan dan ada pula yang tidak menentukan arah 

gerak tumbuhan. Rangsangan yang menentukan arah gerak akan menyebabkan 

tumbuhan bergerak menuju atau menjauhi sumber rangsangan. 

Fototropisme merupakan gerak tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang 

yang berupa cahaya yang di alam berasal dari Matahari. Karena adanya rotasi 

yang mengakibatkan gerak semu harian Matahari, beberapa tumbuhan yang 

tergolong tumbuhan fototropis akan bergerak mengikuti perjalanan Matahari dari 

timur menuju barat. Krisno et al. (2008) menjelaskan fototropisme adalah gerak 
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tumbuhan yang terjadi akibat pengaruh arah datangnya rangsang berupa cahaya.

Fototropisme dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Fototropisme positif, adalah gerak tanaman menuju ke arah datangnya 

cahaya. Contoh: Ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke 

arah datangnya cahaya.

b. Fototropisme negatif, adalah gerak tanaman atau bagian tanaman menjauhi 

arah datangnya cahaya. Contoh: Gerak ujung akar yang menjauhi arah 

datangnya cahaya.

2.7 Waktu Salat Zuhur dan Asar

2.7.1 Waktu Zuhur dan Asar

Setiap salat memiliki waktu tersendiri untuk melaksanakannya. tetapi waktu 

salat yang dibahas di sini hanyalah waktu zuhur dan asar saja, karena 

berhubungan dengan gerak semu Matahari. Sholeh (n.d) menjelaskan bahwa

waktu zuhur:

Artinya: “Waktu salat zuhur bermula dari tergelincirnya Matahari dan berakhir 

ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya selain bayangan 

yang terjadi ketika waktu istiwa”.

Sedangkan mengenai batas waktu asar Sakhowi (n.d) menjelaskan bahwa:

Artinya: “Waktu salat asar bermula ketika waktu salat zuhur selesai (panjang 

bayangan telah melebihi bendanya) dan berakhir ketika terbenamnya Matahari”.

Dalam waktu zuhur dan asar terdapat beberapa waktu untuk mengerjakan. 

Nawawi (n.d) menjelaskan bahwa:
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Artinya: “Dalam zuhur terdapat waktu utama yang dimulai dari awal waktu 

sampai panjang suatu bayangan sepanjang seperempat benda tersebut. Selain itu 

terdapat juga waktu pilihan yang dimulai dari berakhirnya waktu utama sampai 

panjang bayangan suatu benda sepanjang setengah benda tersebut. Begitu pula 

dalam asar terdapat waktu utama yang dimulai dari awal waktu sampai panjang 

suatu bayangan sepanjang satu setengah benda tersebut. Selain itu terdapat juga 

waktu pilihan yang dimulai dari berakhirnya waktu utama sampai panjang 

bayangan suatu benda sepanjang dua kali benda tersebut”.

2.7.2 Zawal Matahari

Zawal Matahari sangat berhubungan dengan masuknya waktu zuhur dan 

asar yang ditentukan oleh perjalanan Matahari. Nawawi (n.d) menjelaskan bahwa:

Artinya : “Zawal Matahari adalah condongnya Matahari dari tengah-tengah langit 

menuju bagian barat langit secara tampak (kelihatan)nya saja tidak secara nyata.”

2.7.3 Cara Mengamati Gerak Zawal Matahari

Cara sederhana untuk mengamati gerak zawal Matahari cukuplah mudah 

yaitu dengan menancapkan sebuah batang lurus pada permukaan datar, 

sebagaimana Muhammad (n.d) menjelaskan dalam bukunya bahwa

Artinya: “Jika ingin mengetahui zawal Matahari maka lakukan percobaan dengan 

tubuh atau menancapkan suatu benda lurus pada permukaan tanah yang datar dan 
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tandai ujung bayangan. Bayangan akan terus-menerus memendek dan itulah 

waktu sebelum zawal, ketika bayangan berhenti tidak memanjang dan memendek 

maka itulah waktu istiwa (Matahari tepat di tengah langit), dan ketika bayangan 

mulai memanjang maka Matahari telah zawal (tergelincir).

Hubungan antara rotasi Bumi dan waktu istiwa terkait dari adanya rotasi 

Bumi diantaranya berakibat terjadinya gerak semu harian Matahari, terjadinya 

siang malam dan perbedaan waktu antar tempat dan antar masa. Pada saat 

terjadinya siang, sinar matahari yang sampai ke bumi jika terhalangi oleh benda, 

maka akan timbul suatu bayangan. Gerak semu harian Matahari akan 

mengakibatkan timbulnya bayangan yang panjang di bagian barat dari suatu 

benda, kemudian akan terus memendek sampai ketika matahari mencapai titik 

puncak ketinggian dan akan memanjang ke arah timur sampai matahari terbenam. 

Bayangan benda yang memendek dan memanjang pada siang hari dimanfaatkan 

untuk mengetahui jam istiwa’ dan waktu shalat zuhur maupun Asar.

2.8 Jejaring Tema Gerak

Materi pembelajaran dengan tema gerak ini akan diajarkan pada semester 

ganjil kelas VIII MTs. Tema gerak akan diajarkan terpadu menggunakan model 

webbed. SK dan KD dari tema gerak antara lain: Konsep fisika kelas IX, SK

nomor 5 Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya, KD

nomor 5.3 Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta 

pengaruh interaksinya. Konsep biologi kelas VIII, SK nomor 2 Memahami sistem 

dalam kehidupan tumbuhan, KD nomor 2.3 Mengidentifikasi macam-macam 

gerak pada tumbuhan. Konsep fikih kelas VII, SK nomor 2 Melaksanakan tata

cara salat fardu dan sujud sahwi, KD nomor 2.3 Menjelaskan ketentuan waktu 

salat lima waktu.

Pembelajaraan dengan tema gerak ini memadukan antara konsep pada 

bidang kajian fisika dengan bidang kajian biologi dan bidang kajian fikih.

Keterpaduan antara tiga kompetensi dasar dalam bidang kajian fisika, biologi serta 

fikih yang konsepnya berkaitan, diharapkan dapat menghasilkan kompetensi yang 

utuh dengan mengaitkan konsep-konsep atau beberapa kompetensi dasar tersebut 

dengan suatu tema tertentu yang menarik yang dekat dengan kehidupan. Sehingga 
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beberapa konsep yang relevan untuk dijadikan tema tidak perlu dibahas berulang 

kali dalam bidang kajian yang berbeda, dan penggunaan waktu untuk 

pembahasannya menjadi lebih efisien serta pencapaian tujuan pembelajaran juga 

diharapkan akan lebih efektif.

Adanya tema pemersatu dalam pembelajaran lebih memudahkan guru dalam 

menjelaskan konsep yang saling tumpang tindih dan siswa juga lebih mudah 

dalam memahami beberapa konsep yang saling berkaitan. Tema juga melatih guru 

untuk semakin kreatif dalam memberikan pengajaran kepada siswa, karena guru 

harus mncari dan menemukan konsep yang saling berkaitan bahkan hamper sama. 

Selain itu, guru juga harus lebih kreatif untuk menentukan tema yang bisa 

memadukan antar konsep sekaligus bisa menarik perhatian siswa.

IPA terpadu diajarkan dengan ciri terdapat jaringan tema pemersatu. 

Jejaring pada tema gerak disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Jejaring Tema Gerak

Tema gerak memadukan tiga konsep. Dengan tema sangat memungkinkan 

untuk memadukan konsep antar mata pelajaran. Penyampaian tema dengan alat 

peraga terpadu dalam pembelajaran semakin memotivasi siswa dalam 

pembelajaran sehingga hasil yang maksimal bisa tercapai.

Gerak

Fisika: Gerak Semu 
Harian Matahari

Fikih: Jam Istiwa dan Waktu 
Salat Zuhur dan Asar

Biologi: Gerak 
Fototropisme pada 

Tumbuhan
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2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian pengembangan alat peraga sundial

fototropisme ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian dan Pengembangan Alat Peraga IPA 
Tema Gerak

Hasil observasi:
1. Belum adanya alat peraga IPA terpadu yang didalamnya ada 

keterpaduan antar mapel IPA di MTs Al Ishlah.
2. Belum adanya alat peraga IPA terpadu yang memadukan antara 

mapel IPA dan Fikih di MTs Al Ishlah yang sebetulnya saling 
behubungan.

Rencana:
Pengembangan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme pada 

tema gerak

Kebutuhan:
Perlu pengembangan alat peraga IPA yang memadukan mapel IPA yang 

sekaligus berhubungan dengan mapel Fikih 

1. Validasi pakar
2. Uji coba skala kecil
3. Uji coba pemakaian

Harapan:
Alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme lolos uji kelayakan dan 

berpengaruh terhadap keaktifan siswa

Produk:
Alat peraga IPA terpadu pada tema gerak dapat 

diterapkan untuk siswa MTs terutama 
siswa MTs Al Ishlah Pulokulon
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di MTs Al Ishlah Pulokulon, desa pulokulon 

kecamatan pulokuolon kabupaten grobogan pada semester ganjil tahun ajaran 

2013/2014. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E MTs Al Ishlah Pulokulon

untuk uji coba skala kecil dan VIII E MTs Al Ishlah Pulokulon untuk uji coba 

skala besar.

3.2 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011).

Langkah penelitian dan pengembangan alat peraga IPA sundial

fototropisme ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Metode R & D (Sugiyono, 2011)

Revisi Alat Peraga 
IPA Sundial 
Fototropisme

Desain Alat Peraga 
IPA Sundial
Fototropisme

Revisi Alat Peraga 
IPA Sundial 
Fototropisme

RevisiAlat Peraga 
IPA Sundial 
Fototropisme

Validasi Alat Peraga 
IPA Sundial 
Fototropisme

Pengumpulan
Data

Potensi dan
Masalah

Uji coba Skala Kecil 
Alat Peraga IPA 

Sundial 
Fototropisme

Uji coba Pemakaian 
Alat Peraga IPA 

Sundial 
Fototropisme

Produk Akhir Alat Peraga 
IPA Sundial Fototropismei
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3.3 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini sesuai 

dengan alur kerja pada metode penelitian & pengembangan dalam Sugiyono 

(2011).

3.3.1 Potensi dan Masalah

Penelitian diawali dari potensi atau masalah yang dapat menimbulkan 

kesenjangan antara kenyataan dan teori yang ditemukan di madrasah. Pada tahap 

ini dilakukan identifikasi masalah tentang pembelajaran IPA terpadu di MTs, 

dalam hal ini adalah MTs Al Ishlah Pulokulon karena di madrasah ini belum 

sepenuhnya menerapkan pembelajaran terpadu dan IPA masih disampaikan secara 

ceramah dan siswa hanya mendengarkan. Selain itu pembelajaran IPA belum 

menggunakan alat peraga IPA terpadu.

3.3.2 Mengumpulkan informasi

Sebelum melakukan penelitian pengembangan, diadakan observasi untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari guru dan 

siswa tentang pelaksanaan pembelajaran terpadu di madrasah yang diteliti. Data 

ini untuk memperkaya informasi dalam menyusun model dan metode 

pembelajaran.

3.3.3 Desain produk

Desain produk pada penelitian ini adalah desain alat peraga IPA terpadu

sundial fototropisme pada tema gerak untuk siswa MTs. Desain produk berupa 

alat peraga dan instrumen pengumpulan data.

3.3.4 Validasi Desain

Validasi desain dilakukan oleh pakar materi, dan media, menggunakan 

instrumen validasi pakar yang telah disesuaikan oleh peneliti. Validasi desain 

merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah desain produk, dalam hal ini alat 

peraga IPA terpadu sundial fototropisme valid atau layak menurut pakar. Pakar 

yang akan memvalidasi dan mengevaluasi alat peraga IPA terdiri dari tiga pakar 

materi, yaitu satu merupakan dosen FMIPA UNNES, satu guru IPA MTs Al 

Ishlah Pulokulon dan satu guru fikih MTs Al Ishlah Pulokulon, dan tiga pakar 
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media, yaitu satu merupakan dosen FMIPA UNNES, satu guru IPA MTs Al 

Iashlah Pulokulon, dan satu guru fikih MTs Al Ishlah Pulokulon.

3.3.5 Perbaikan Desain

Memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan produk berdasarkan hasil 

validasi pakar materi, dan pakar media. Kemudian dikembalikan kepada validator 

untuk dinyatakan valid atau layak.

3.3.6 Uji coba produk

Uji coba awal dilakukan pada skala kecil. Uji coba dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dari siswa apakah alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme ini dapat digunakan siswa dengan mudah. Data ini digunakan 

sebagai data pendukung validasi produk.

Subyek pada uji coba ini adalah 10 siswa dari kelas VIII D MTs Al Ishlah

tahun pelajaran 2013/2014 dengan ketentuan 3 siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, 4 siswa yang memiliki kemampuan sedang dan 3 siswa yang memiliki 

kemampuan rendah. Penentuan kesepuluh siswa tersebut berdasarkan 

pertimbangan guru.

Teknik yang dilakukan pada uji coba ini dengan cara membagikan alat 

peraga IPA kepada siswa, satu alat peraga digunakan dua siswa. Kemudian siswa 

diberi waktu untuk mempelajari alat peraga sesuai dengan petunjuk yang terdapat 

pada alat peraga. Setelah itu, siswa diminta untuk mengisi angket yang telah 

disediakan oleh peneliti.

3.3.7 Revisi produk

Merevisi hasil uji coba pemakaian dan menyempurnakan produk 

berdasarkan data-data dari hasil uji coba, kemudian dikembalikan lagi kepada 

validator untuk dinyatakan valid atau layak setelah diperbaiki.

3.3.8 Uji coba pemakaian

Setelah dilakukan uji coba skala kecil dan direvisi, maka selanjutnya 

dilakukan uji coba pemakaian pada kelompok besar. Uji coba pemakaian 

digunakan untuk mengetahui keaktifan siswa menggunakan alat peraga IPA

selama pembelajaran yang dinilai melalui observasi. subyek pada uji coba skala 

besar ini adalah siswa kelas VIII E MTs Al Ishlah tahun pelajaran 2013/2014.



27

Desain uji coba pemakaian menggunakan metode pretest-posttest atau

before-after (Sugiyono, 2011).

O1 : nilai pretest (sebelum diberi perlakuan)

O2 : nilai posttes (setelah diberi perlakuan)

X : perlakuan atau treatment

3.3.9 Revisi produk

Mengevaluasi hasil uji coba pemakaian dan menyempurnakan produk 

berdasarkan data-data dari hasil uji coba pemakaian. Hal ini dilakukan untuk 

penyempurnaan produk alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme.

3.3.10 Produk akhir

Penelitian memberikan hasil akhir berupa alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme tema gerak yang telah melalui validasi oleh pakar, uji coba 

pemakaian, dan perbaikan.

3.4 Instrumen Penelitian

3.4.1 Lembar validasi / kelayakan Alat peraga

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian pakar

terhadap alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme. Hasil ini yang dijadikan 

dasar untuk mengetahui kelayakan alat peraga IPA tersebut.

3.4.2 Angket

Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dengan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme. Pengisian 

angket dilakukan setelah berakhirnya seluruh kegiatan pembelajaran.

3.4.3 Lembar observasi

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme.

3.4.4 Tes

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diberi 

perlakuan (pretest) dan setelah diberi perlakuan (posttest) serta ada atau tidaknya 

peningkatan hasil belajar setelah menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial

O1  X  O2
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fototropisme. Selanjutnya data yang didapatkan dari pretest dan posttest akan 

dihitung dan dianalisa untuk mengetahui peningkatan belajar siswa.

3.5 Teknik Analisis Data

Data-data yang dianalisis adalah sebagai berikut:

3.5.1 Data non tes

Data-data non tes ini meliputi:

1) Lembar validasi / kelayakan alat peraga IPA

2) Angket tanggapan siswa

3) Lembar observasi aktivitas siswa

Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif persentase, 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

p =  ×  100%
Keterangan:

P = persentase skor yang diperoleh

f = jumlah skor yang diperoleh

n = jumlah 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: ( Ali dalam Habibah et al.,1992)

Persentase tertinggi = ∑ item ×  ∑ responden × skor nilai tertinggi∑ item ×  ∑ responden × skor nilai tertinggi  × 100%

Persentase tertinggi = ∑ item ×  ∑ responden × skor nilai tertinggi∑ item × ∑ responden × skor nilai terendah × 100%
Setelah memperoleh presentase tertinggi dan terendah, langkah selanjutnya 

adalah menentukan interval kelas.
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Interval kelas = % tertinggi − % terendahKelas yang dikehendaki
= 100 − 254
= 18,75

Berdasarkan rumus , maka kriteria yang diterapkan adalah :

Tabel 3.1 Kriteria persentase skor penilaian

Interval % skor
Kriteria

Validasi oleh 
pakar

Tanggapan 
siswa

Observasi 
aktivitas siswa

81,25% < skor ≤ 100,00%

62,50% < skor ≤ 81,25%

43,75% < skor ≤ 62,50%

25,00% < skor ≤ 43,75% 

Sangat layak

Layak

Kurang layak

Tidak layak

Sangat baik

Baik

Kurang baik

Tidak baik

Sangat aktif

Aktif

Kurang aktif

Tidak aktif

3.5.2 Data tes

Data tes ini dianalisis menggunakan analisis n-gain. Analisis dilakukan 

untuk mengetahui peningkatan (gain) hasil belajar siswa setelah menggunakan 

alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme.

1. Pemberian skor dan merubahnya dalam bentuk nilai

Skor untuk pilihan ganda ditentukan berdasarkan metode right only, yaitu 

jawaban benar diberi skor satu dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi 

skor nol. Skor setiap siswa ditentukan dengan menghitung jumlah jawaban 

yang benar. Skor yang diperoleh dirubah menjadi nilai dengan ketentuan:

Nilai siswa = Skor siswaSkor maksimum  × 100%
Dari data hasil yang didapatkan bisa diketahui peningkatan atau penurunan 

belajar siswa. 
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2. Menghitung gain skor setiap butir soal semua subjek penelitian (siswa)

Gain adalah selisih antara skor posttest dan skor pretest dibandingkan dengan 

selisih antara skor maximum dan skor pretest. Secara matematis dirumuskan 

(Hake dalam Ariesta dan Supartono, 2011):

g =  −  −   
Keterangan:
g = gain

posttest = skor posttest

pretest = skor pretest

maksimum = skor maximum

Kriteria tingkat gain yang diterapkan adalah:

Tabel 3.2 Kriteria Gain

Nilai gain Kriteria

g  0,30 Rendah

0,30 < g  0,70 Sedang

g  0,70 Tinggi
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengembangan Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme

Pengembangan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme ini sesuai 

langkah-langkah Sugiyono (2010). Setelah produk alat peraga sundial fotropisme

selesai dibuat maka tahap berikutnya adalah uji kelayakan produk oleh ahli media 

dan ahli materi serta uji produk. Produk berupa alat peraga IPA terpadu sundial 

fototropisme. Produk ini merupakan alat peraga yang bahan dasarnya kayu.

Terdapat beberapa bagian penting dalam alat peraga IPA terpadu sundial 

fototropisme yang dikembangkan, yaitu:

a) Papan Dasar

Papan dasar merupakan papan yang terbuat dari kayu jati. Pada papan 

dasar terdapat beberapa garis lurus dan lingkaran yang terbuat dari tenol untuk 

menunjukkan waktu istiwa dan waktu salat. Selain itu, terdapat lubang sebagai 

tempat replika bunga matahari dan batang besi yang bila terkena cahaya,

bayangan yang dihasilkan akan menutupi garis lingkaran sehingga dapat 

menunjukkan waktu salat. Pada papan dasar juga terdapat kompas, waterpass dan

rel sebagai tempat rel replika matahari dan juga sebagai letakan papan 

dinding.Hasil dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Papan Dasar

Papan dasar sebagai tempat garis, 
replika dan kompas
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b) Papan Dinding

Papan dinding juga terbuat dari kayu jati. Papan dinding terdiri dari dua 

buah atau sepasang tiap satu papan dasar. Pada papan dasar juga terdapat garis 

lurus yang dilengkapi dengan angka mulai dari angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 

4, 5 dan 6 yang terbuat dari tenol untuk menujukkan waktu istiwa. Selain itu, juga 

terdapat lubang sebagai tempat batang besi panjang yang dipasang pada papan 

dinding yang satu mengait pada papan dinding yang kedua. Papan dinding 

mengait pada papan dasar yang dikaitkan dengan essel. Hasil dapat dilihat pada 

Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Papan Dinding

c) Rel Replika Matahari

Rel merupakan lintasan replika matahari terbuat dari paralon. Rel 

berbentuk melengkung yang dilengkapi dengan rantai yang terbuat dari benang 

dan roda bergerigi untuk menggerakkan replika matahari. Rel lengkung terkait 

dengan rel yang menempel dengan papan dasar. Fungsi dari rel yang menempel 

pada papan dasar ini sebagai lintasan rel lengkung. Hasil dapat dilihat pada 

Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Rel Replika Matahari

Papan dinding sebagai tempat besi 
dan penunjuk waktu

Rel sebagai tempat matahari
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d) Batang Besi

Batang besi terdiri dari batang besi pendek dan panjang. Batang besi ini 

terbuat dari jeruji sepeda. Batang besi pendek dipasang pada papan dasar yang

bila terkena cahaya bayangannya akan menutupi garis lingkaran untuk 

menunjukkan waktu salat. Sedangkan batang besi panjang dipasang pada papan 

dinding yang bila terkena cahaya bayangannya akan menutupi garis lurus yang 

dilengkapi dengan angka-angka untuk menunjukkan waktu istiwa. Hasil dapat 

dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Batang Besi Panjang dan Pendek

e) Replika Bunga Matahari

Replika bunga matahari merupakan tiruan dari bunga matahari. Replika ini 

terbuat dari bunga plastik yang pada kepala bunganya dipasang magnet yang akan 

tertarik magnet yang terdapat pada replika matahari. Hasil dapat dilihat pada 

Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Replika Bunga Matahari

Batang besi untuk menutupi 
cahaya yang menghasilkan 

bayangan yang diamati geraknya

Replika bunga matahari untuk 
mempelajari gerak fototropisme 

positif
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f) Replika Matahari

Replika matahari terbuat dari plastik yang dibentuk lingkaran. Replika 

matahari ini dilengkapi dengan magnet dan lampu dengan baterainya sebagai 

sumber cahaya.Replika matahari ini dipasang pada rel dengan cara mengaitkan 

dengan rantai sehingga bisa digerakkan dengan memutar roda gerigi. Hasil dapat 

dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6 Replika Matahari

g) Kompas dan Waterpass

Kompas didapat dengan membelinya dari toko peralatan sekolah. Kompas 

digunakan untuk menentukan arah. Penentuan arah ini sangat penting karena agar 

alat peraga bekerja maksimal arah utara selatan harus tepat. Sedangkan 

waterpassdibuat dari botol kaca yang digaris lurus dengan pewarna pada tengah 

botol dan diisi dengan setengah air putih. Waterpass ini digunakan untuk mencari

kedataran tanah. Seperti halnya penetuan arah, begitu juga dengan penentuan 

kedataran tanah jugasangat penting agar alat peraga bekerja maksimal`Hasil dapat 

dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Kompas dan Waterpass

Replika matahari yang menghasilakan cahaya

Battery sebagai energy untuk 
menghidupkan replika matahari

saklar

Waterpass untuk mengukur 
kedataran tanahKompas untuk 

menentukan arah
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4.1.2 Hasil Uji Kelayakan Produk

Tahap uji kelayakan meliputi uji kelayakan alat peraga IPA terpadu 

sundial fototropisme pada tema gerak dari segi tampilan yang dilakukan oleh ahli 

media dan uji kelayakan materi oleh ahli materi. Kelayakan alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme menurut ahli media dan ahli materi disajikan pada 

Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Kelayakan Alat Peraga IPA Terpadu Sundial FototropismeMenurut Ahli 
Media.

NO Item
Rerata 
Skor

Persentase 
Skor (%)

Kategori

1 Kemudahan perawatan 4,00 100 Sangat Layak

2
Ketahanan komponen-
komponen pada dudukan 
asalnya

3,33 83 Sangat Layak

3 Kemudahan perangkain 3,33 83 Sangat Layak

4 Kemudahan penggunaan 4,00 100 Sangat Layak

5
Merangsang kedalaman 
berfikir siswa

3,67 92 Sangat Layak

6
Menumbuhkan rasa ingin 
tahu 

4,00 100 Sangat Layak

7
Memberi motivasi pada 
siswa

4,00 100 Sangat Layak

8
Memperlihatkan daya 
tarik

4,00 100 Sangat Layak

9 Kemudahan menyimpan 3,33 83 Sangat Layak

10 Ketahanan dan keawetan 3,67 92 Sangat Layak

Rerata Skor 3,73 93 Sangat Layak
Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

Penilaian pada tabel uji kelayakan alat peraga merupakan rerata penilaian 

dari beberapa ahli media. Penilaian dari ahli media cukup dilakukan sekali saja, 

karena penilaian sudah mendapat kriteria sangat layak, sehingga saran atau 

masukan revisi tetap dilakukan namun tidak diujikan kelayakannya kembali.
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Tabel 4.2 Kelayakan Materi Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme
Menurut Ahli Materi.

NO Item
Rerata 
Skor

Persentase 
Skor (%)

Kategori

1 Kejelasan objek dan 
fenomena dalam penyajian 
sudah sesuai dengan
materi

3,67 92 Sangat Layak

2 Kesesuaian materi secara
terpadu dengan indikator 
yang ingin dicapai

4,00 100 Sangat Layak

3 Penyajian materi jelas dan 
terpadu 

3,67 92 Sangat Layak

4 Materi disajikan sesuai 
dengan kebenaran fakta 
dan konsep

4,00 100 Sangat Layak

Rerata Skor 3,79 95 Sangat Layak
Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.

Sebagaimana penilaian pada tabel uji kelayakan media, penilaian uji 

kelayakan materi juga merupakan rerata penilaian dari beberapa ahli materi.

Penilaian dari ahli materi jugacukup dilakukan sekali saja, karena penilaian sudah 

mendapat kriteria sangat layak, sehingga saran atau masukan revisi tetap 

dilakukan namun tidak dinilaikan lagi.

4.1.3 Revisi Produk

Bagian produk yang mendapat saran revisi berdasarkan uji kelayakan dari

ahli media dan ahli materi antara lain: 1) pada lembar cara penggunaan yang 

terdapat pada alat peraga perlu ditambahkan nama alat peraga; 2) replika 

bungamatahari yang bergerak mengikuti sinar matahari seharusnya bagian kepala 

bunga saja, tidak seluruh bagian bunga; 3) pegecatan alat peraga supaya 

diperhalus;



Berdasarkan saran tersebut, maka produk diperlukan revisi. Hasil revisi 

sesuai saran yang diberik

Gambar 4.8 Lembar Cara Penggunaan

fototropisme

Gambar 4.9Replika Bunga Matahari

(a)

(a)

aran tersebut, maka produk diperlukan revisi. Hasil revisi 

sesuai saran yang diberikan dapat dilihat pada Gambar4.8, 4.9 dan 4.10.

Lembar Cara PenggunaanAlat Peraga IPA Terpadu Sundial 

fototropisme(a)Sebelum Direvisi dan (b) Setelah Direvisi.

Replika Bunga Matahari(a) Sebelum Direvisi dan (b) Setelah 

Direvisi.

(b)

(b)

Sudah ditambahkan nama alat peraga

Setelah direvisi yang bergerak mengikuti matahari hanya 
bagian kepala bunga
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aran tersebut, maka produk diperlukan revisi. Hasil revisi 

4.8, 4.9 dan 4.10.

Sundial 

(a) Sebelum Direvisi dan (b) Setelah 

Setelah direvisi yang bergerak mengikuti matahari hanya 
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Gambar 4.10 PengecatanAlat Peraga IPA Terpadu Sundial fototropisme(a) 

Sebelum Direvisi dan (b) Setelah Direvisi.

4.1.4 Uji Coba Skala Kecil

Setelah dilakukan revisi dilanjutkan uji coba skala kecil. Uji coba skala 

kecil ini bertujuan untuk mengetahui kemudahan penggunaan. Penentuan 

kesepuluh siswa tersebut berdasarkan pertimbangan guru. Data kemudahan 

penggunaan diperoleh dari angket tanggapan siswa. Pada uji coba produk skala 

kecil, alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme dinilai oleh 10 orang siswa 

kelas VIIID MTs Al Ishlah Pulokulon tahun pelajaran 2013/2014 yang dipilih 

secara acak dengan ketentuan 3 siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 4 siswa 

yang memiliki kemampuan sedang dan 3 siswa yang memiliki kemampuan 

rendah. Penentuan kesepuluh siswa tersebut berdasarkan pertimbangan guru.

Tujuan uji coba skala kecil yaitu untuk mengetahui kemudahan alat peraga. Data 

yang diperoleh dari uji coba skala kecil ini berupa angket yang digunakan sebagai 

data pendukung validasi pakar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan siswa terhadap alat peraga yang dikembangkan.  Hasil analisis angket 

(a) (b)

Setelah direvisi pengecatan lebih halus
dan rapi
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tanggapan siswa terhadap alat peraga IPA terpadusundial fototropisme tersebut 

dapat dilihat pada Tabel4.3.

Tabel 4.3 Rekepitulasi Kelayakan KemudahanAlat Peraga IPA Terpadu Sundial 
Fototropismepada Uji Coba Skala Kecil.

NO Aspek yang Ditanyakan
Rerata 
Skor

Persentase 
Skor (%)

Kategori

1 Alat menarik untuk dipelajari. 3,1 78 Baik
2 Kegiatan belajar dengan alat 

peraga sangat menyenangkan.
3,5 88 Sangat Baik

3 Alat peraga merangsang untuk 
menambahkan rasa ingin tahu 
tentang IPA.

3,3 83 Sangat Baik

4 Penggunaan alat peraga
memudahkan pemahaman 
terhadap materi yang dipelajari.

3,4 85 Sangat Baik

5 Alat peraga sesuai digunakan 
sebagai media pembelajaran 
pada tema gerak.

3,5 88 Sangat Baik

6 Belajar kelompok dengan
menggunakan alat peraga
membuat saya bisa saling 
memberi dan menerima gagasan 
dari teman yang lain.

3,3 83 Sangat Baik

7 Alat peraga mudah dipelajari 
secara berkelompok.

3,5 88 Sangat Baik

8 Secara keselurhan alat peraga
mudah dipahami.

3,2 80 Baik

Rerata Skor 3,35 84 Sangat Baik
Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rerata hasil angket tanggapan 

siswa masuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata persentase skor sebesar 

84%. Beberapa saran siswa pada tahap uji skala kecil ini diantaranyasupaya

tempat baterai untuk lampu replika matahari dibuat lebih kuat, sehingga baterai

tidak mudah lepas. Selain itu, garis pada waterpass diperjelas sehingga 

mempermudah untuk mengamati kedataran tanah. Berdasarkan masukan, pada 

alat peraga telah dilakukan revisi dengan memperkuat tempat baterai dengan cara 

mengisolasi baterai sehingga baterai tidak akan mudah lepas dan baterai bisa 
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diganti dengan mudah dengan membuka isolasi. Pada waterpass garis diperjelas 

sehingga pengamatan kedataran sudah bisa lebih jelas`Tahap revisi akhir ini 

dilakukan sampai produk dinyatakan layak oleh ahli.

4.1.5 Uji Coba Pemakaian

Setelah dilakukan uji coba skala kecil, dilanjutkan dengan uji coba 

pemakaian. Pada uji coba pemakaian diperoleh data hasil observasi aktivitas siswa 

dan data tes hasil belajar siswa dengan membandingkan hasil pretest dan posttest. 

Hasil observasi dan tes tersebut yaitu sebagai berikut.

4.1.5.1 Analisis Observasi Aktivitas Siswa

Untuk mengukur keaktifan siswa digunakan data yang dapat mengukur 

keaktifan siswa, yaitu melalui lembar observasi aktivitas siswa. Hasil analisis 

observasi aktivitas siswa terhadap pembelajaran menggunakan alat peraga dapat 

dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Analisis Observasi Aktivitas Siswa

Item
Rerata 
Skor

Persentase 
Skor (%)

Kategori

Memperhatikan penjelasan guru 3,24 81 Aktif
Menggunakan alat peraga 3,52 88 Sangat Aktif
Merangkai alat peraga 3,60 90 Sangat Aktif
Berani mengajukan pertanyaan / 
pendapat

3,00 75 Aktif

Berani menjawab pertanyaan 
guru

3,28 82 Sangat Aktif

Bekerjasama dengan kelompok 3,32 83 Sangat Aktif
Rerata 3,33 83 Sangat Aktif

Data hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12.

Berdasarkan hasil observasi pada tabel dapat disimpulkan bahwa rerata 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan alat peraga IPA terpadusundial 

fototopisme masuk dalam kriteria sangat aktif dengan rerata persentase skor 

sebesar 83%.

4.1.5.2 Analisis Pretest–Posttest dan Gain Siswa

Di samping aktivitas siswa, untuk menguji keefektifan alat peraga

digunakan pula tes hasil belajar melalui pretest-posttest. Hasil pretest-posttest
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dianalisis menggunakan analisis n-gain untuk mengetahui peningkatan (gain) 

hasil belajar siswa. Data hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Analisis n-gain Siswa

Komponen Pretest Posttest
Peningkatan 

(Gain)
Kriteria

Rerata 4,40 8,64 0,76 Tinggi
Skor tertinggi 7,00 10,00 1,00 -

Skor terendah 2,00 7,00 0,63 -

Data hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diperoleh data hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari pretest ke posttest. Rerata gain sebesar 0,76 dan 

angka ini menunjukkan kriteria tinggi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengembangan Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme

Hasil observasi dan wawancara dengan guru IPA di MTs Al Ishlah 

pulokulon menunjukan bahwa pembelajaran yang biasa berlangsung adalah 

pembelajaran dengan metode ceramah dan hanya terkadang menggunakan 

mediapowerpoint, charta dan alat peraga sederhana. Khusus untuk alat peraga, 

guru belum menggunakan alat peraga yang terpadu dan alat peraga belum 

disajikan secara menarik. Sehingga pembelajaran kurang menarik minat siswa dan 

berakibat pembelajaran berlangsung kurang maksimal.

Berdasarkan observasi di madrasah tsanawiyah Al Ishlah, kelas VIII 

mengalami kesulitan dalam memahami materi gerak fototropisme pada tumbuhan. 

Materi gerak fototropisme pada tumbuhan berkaitan dengan gerak rotasi bumi 

dimana gerak rotasi bumi secara langsung berkaitan dengan waktu istiwa dan 

waktu salat zuhur dan asar. Dalam proses pembelajaran di sekolah guru belum 

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Salah satu alat peraga yang 

dimiliki madrasah adalah jam matahari konvensional yang dalam istilah pesantren 

disebut bencet atau juga bisa disebut sundial. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengembangkan jam matahari menjadi alat peraga yang terpadu dan menarik 

sehingga dapat membuat siswa lebih maksimal dalam belajar.
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Alat peraga adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien (Sudjana 

dalam Azis et al. 2006). Alat peraga digunakan sebagai penyampai pesan secara 

konkret yang dapat mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa 

dalam memahami materi dari guru. Selain itu, penggunaan alat peraga dapat 

memberi motivasi siswa untuk lebih aktif dan giat dalam belajar. Alat peraga yang 

terpadu tersebut adalah sundial fototropisme.

Sundial fototropisme merupakan alat peraga IPA terpadu yang 

memadukan konsep fisika, biologi dan fikih. Dalam konsep fisika salah satu 

dampak dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari yang dibuktikan 

dengan seolah-olah matahari berjalan dari timur menuju barat. Hal ini langsung 

berkaiatan dengan konsep biologi yaitu bergeraknya kepala bunga matahari 

mengikuti jalannya sinar matahari dari barat menuju timur. Selain itu, gerak semu 

harian matahari juga mengakibatkan timbulnya bayangan pada suatu benda bila 

terkena cahaya matahari. Bayangan yang dihasilkan pada mulanya memanjang di 

sebelah barat benda di pagi hari saat matahari terbit, seiring dengan berjalannya

matahari bayangan akan memendek menuju timur. Saat tepat tengah hari 

bayangan dalam kondisi paling pendek dan posisinya di bawah benda, seiring 

berjalannya matahari bayangan akan memanjang menuju timur sampai akhirnya 

bayangan hilang saat matahari terbenam. Memanjang dan memendeknya 

banyangan digunakan dalam konsep fikih untuk menandai masuk dan keluarnya 

waktu salat zuhur dan asar.

Dalam alat peraga IPA terpaduSundial fototropisme yang 

dikembangkan,tidak hanya digunakan untuk menentukan waktu istiwa dan waktu 

salat zuhur dan asar, tetapi juga untuk mempelajari dan memahami gerak 

fototropisme positif pada bunga matahari. Pada alat peraga ini juga terdapat 

replika matahari yang bisa bergerak dari barat ke timur. Hal ini bisa untuk 

memahami gerak semu harian matahari yang ditunjukkan dengan bergeraknya 

matahari dari timur menuju barat. Bayangan yang diakibatkan oleh sinar dari 

replika matahari bisa digunakan untuk mempelajari masuk dan keluarnya waktu 
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salat zuhur dan asar. Dengan adanya replika matahari materi juga bisa dipelajari 

dalam ruangan, jadi pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien.

Sundial fototropisme merupakan alat peraga yang cukup mudah 

membuatnya dan bahan-bahannya juga dapat mudah diperoleh. Berikut bahan-

bahan dan alat-alat yang dibutuhkan 

4.2.1.1 Alat dan Bahan yang Digunakan

a. Alat 

Alat yang digunakan untuk membuat alat peraga ini alat pertukangan yang 

mudah didapatkan di rumah. Alat-alat tersebut yaitugergaji, spidol, pensil, 

penggaris, penggaris siku, busur, jangka, kuas, gergaji triplek, obeng, tatah, 

amplas elektronik, palu, tanggem.

b. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini juga cukup 

mudah di dapatkan. Bahan-bahan tersebut yaitupapan, jeruji sepeda, botol minyak, 

kompas, essel, jepitan yuyu, paku, magnet, cat, tinter, paralon, lampu, baterai jam 

kecil, benang, roda gerigi, bunga plastik, magnet, kartu perdana bekas. Alat dan 

bahan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 27.

4.2.1.2 Cara Pembuatan

Langkah-langkah pembuatan alat peraga sundial fototropisme ini 

merupakan inovasi dari peneliti sendiri. Langkah-langkah pembuatannyapun 

cukup mudah, dapat dilihat di lampiran 27.

4.2.1.3 Cara Kerja Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme

Cara kerja alat peraga ini sudah dijelaskan pada bab dua tentunya berbeda-

beda sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Keterkaitan antar konsep dilihat 

dari adanya rotasi bumi diantaranya berakibat terjadinya gerak semu harian 

matahari, terjadinya siang malam dan perbedaan waktu antar tempat dan antar 

masa. Matahari yang seolah-olah bergerak dari timur menuju barat diikuti oleh 

kepala bunga matahari yang disebut sebagai gerak fototropisme pada tumbuhan. 

Pada saat terjadinya siang, sinar matahari yang sampai ke bumi jika terhalangi 

oleh benda, maka akan timbul suatu bayangan. Gerak semu harian matahari akan 

mengakibatkan timbulnya bayangan yang panjang di bagian barat dari suatu 
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benda, kemudian akan terus memendek sampai ketika matahari mencapai titik 

puncak ketinggian dan akan memanjang ke arah timur sampai matahari terbenam. 

Bayangan benda yang memendek dan memanjang pada siang hari dimanfaatkan 

untuk mengetahui jam istiwa dan waktu shalat zuhur maupun Asar. Langkah-

langkah cara kerja alat peraga secara terinci dapat dilihat di desain alat peraga di 

lampiran 27.

4.2.2 Kelayakan Alat Peraga IPA Terpadu Sundial Fototropisme

Kelayakan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme dinilai oleh ahli 

media dan ahli materi. Kelayakan alat peraga oleh ahli media dinilai tiga orang 

ahliyaitu dua ahli media bidang IPA dan satu ahli media bidang fikih. Ahli media 

bidang IPA adalah dosen pendidikan IPA dan guru IPA MTs Al Ishlah Pulokulon, 

sedangkan ahli media bidang fikih adalah guru fikih MTs Al Ishlah Pulokulon. 

Aspek penilaian media meliputikemudahan perawatan alat peraga sundial 

fototropisme, ketahanan komponen-komponen alat peraga sundial fototropisme 

pada dudukan asalnya, kemudahan perangkain alat peraga sundial fototropisme, 

kemudahan penggunaan alat peraga sundial fototropisme, alat peraga sundial 

fototropisme merangsang kedalaman berfikir siswa, menumbuhkan rasa ingin 

tahu, memberi motivasi pada siswa, alat peraga sundial fototropisme 

memperlihatkan daya tarik, kemudahan menyimpan alat peraga sundial

fototropisme, dan ketahanan dan keawetan alat peraga sundial fototropisme.

Kelayakan alat peraga oleh ahli materi juga dinilai tiga orang ahliyaitu dua 

ahli media bidang IPA dan satu ahli media bidang fikih. Ahli media bidang IPA 

adalah dosen pendidikan IPA dan guru IPA MTs Al Ishlah Pulokulon, sedangkan 

ahli media bidang fikih adalah guru fikih MTs Al Ishlah Pulokulon. Aspek 

penilaian media meliputikejelasan fenomena dan objek dalam penyajian alat 

peraga sundial fototropisme sudah sesuai dengan materi, kesesuaian materi secara 

terpadu dalam alat peraga sundial fototropisme dengan indikator yang ingin 

dicapai, penyajian materi jelas dan terpadu, dan materi disajikan sesuai dengan 

kebenaran fakta dan konsep.

Berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi dihasilkan alat peraga 

IPA terpadu sundial fototropisme yang layak digunakan dalam pembelajaran IPA 
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terpadu. Selama proses uji kelayakan, alat peraga mengalami revisi untuk 

menghasilkan alat peraga yang layak diterapkan dalam pembelajaran. Revisi 

dilakukan berdasarkan masukan dari ahli dan dosen pembimbing. Meskipun 

terdapat revisi, uji kelayakan hanya dilakukan satu kali oleh masing-masing ahli 

karena telah dinyatakan sangat layak. Masukan dari ahli media dan materi 

diantara lain tentang penambahan nama alat peraga pada lembar pengguanaan 

yang terdapat pada alat peraga, gerak replika bunga matahari yang bergerak hanya 

bagian kepala bukan seluruh tubuh bunga dan memperhalus pengecatan pada alat 

peraga. Semua masukan dari ahli media dan ahli materi sudah dilakukan sebelum 

penelitian. 

Sebelum melakukan uji kelayakan pada ahli, alat peraga sudah sudah 

banayak mendapat bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing, jadi alat peraga 

yang dikembangkan sudah cukup memenuhi kriteria alat peraga yang siap 

digunakan dalam pembelajaran. Hal ini yang menjadi dasar alat peraga hanya 

diuji kelayakannya satu kali. Uji kelayakan dapat dilihat dari kriteria sangat layak 

tersebut ditunjukkan oleh hasil perhitungan sesuai dengan tabel uji kelayakan

rerata persentase skor untuk uji kelayakan media93% dan uji kelayakan materi 

94%. Hal ini disebabkan karena sebelum dilakukan validasi oleh para pakar 

terlebih dahulu telah mengalami beberapa kali bimbingan dengan dosen 

pembimbing. Penilaian keseluruhan pada alat peraga IPA terpadu sundial 

fototropisme dapat dilihat pada Lampiran 3 dan lampiran 6. 

Ahli media dan ahli materi dalam proses penilaian memberikan saran 

revisi untuk memperbaiki produk. Sesuai saran dari ahli media dan ahli materi, 

revisi pada alat peraga IPA terpadu sundial fototropismeadalah 1) pada lembar 

cara penggunaan perlu ditambahkan nama alat peraga; 2) replika bunga matahari 

yang bergerak mengikuti sinar matahari seharusnya bagian kepala bunga saja, 

tidak seluruh bagian bunga; 3) pengecatan alat peraga supaya diperhalus;

Revisi juga dilakukan berdasarkan masukan dari angket siswa ketika uji 

coba skala kecilyaitu supaya tempat baterai untuk lampu replika matahari dibuat 

lebih kuat, sehingga baterai tidak mudah lepas. Selain itu, garis pada waterpass 

diperjelas sehingga mempermudah untuk mengamati kedataran tanah. 
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Berdasarkan masukan dari ahli media, materi dan siswa, pada alat peraga telah 

dilakukan revisi dengan memberikan nama alat peraga pada lembar cara 

penggunaan, bagian replika bunga matahari yang bergerak mengikuti jalannya 

sinar matahari hanya bagian kepala bunga, pendempulan dan pewarnaan juga 

sudah diperhalus dan jugamemperkuat tempat baterai dengan cara mengisolasi 

baterai sehingga baterai tidak akan mudah lepas dan baterai bisa diganti dengan 

mudah dengan membuka isolasi. Pada waterpass garis diperjelas sehingga 

pengamatan kedataran sudah bisa lebih jelas.Tahap revisi akhir ini dilakukan 

sampai produk dinyatakan layak oleh ahli.Setelah dilakukan revisi, ahli media dan 

ahli materi menyebutkan bahwa media sudah dapat digunakan untuk penelitian.

4.2.3 Uji Coba Skala Kecil

Alat peraga yang sudah direvisi sesuai masukan dari para ahli kemudian 

diuji cobakan skala kecil. Pada uji coba produk skala kecil, alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme dinilai oleh 10 orang siswa kelas VIIID MTs Al 

Ishlah Pulokulon tahun pelajaran 2013/2014 yang dipilih secara acak dengan 

ketentuan 3 siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 4 siswa yang memiliki 

kemampuan sedang dan 3 siswa yang memiliki kemampuan rendah. Penentuan 

kesepuluh siswa tersebut berdasarkan pertimbangan guru. Tujuan uji coba skala 

kecil yaitu untuk mengetahui kemudahan alat peraga. Data yang diperoleh dari uji 

coba skala kecil ini berupa angket yang digunakan sebagai data pendukung 

validasi pakar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa 

terhadap alat peraga yang dikembangkan.

Berdasarkan tanggapan siswa terhadap alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme pada tema gerakuntuk siswa MTs, diketahui bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan alat peragaini ditanggapi sangat baik oleh siswa kelas 

VIIID MTs Al Ishlah Pulokulon, terbukti data rerata persentase skor yang 

diperoleh dari penilaian uji coba skala kecil mencapai 84% yang menunjukkan 

bahwa siswa termotivasi untuk belajar dengan menggunakan alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme. Hal ini sesuai dengan alasan mengapa alat peraga 

dibuat diantaranya adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

(Sidharta, 2009).Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.
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Hasil tanggapan siswa terhadap alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme pada tema gerak untuk siswa MTs menunjukkan bahwa siswa kelas 

VIIID di MTs Al Ishlah Pulokulon merasa sangat terbantu dalam memahami 

materi. Dari item yang ditanyakan, seluruhnya mendapatkan persentase skor 

diatas 80% bahkan terdapat tiga item mendapatkan persentase skor 88% yaitu 

pada item kedua, kelima dan ketujuh. Hal ini dikarenakan alat peraga memadukan 

antar konsep IPA dan antara konsep IPA dengan fikih yang sebelumnya tidak 

pernah terfikirkan oleh siswa. Alat didesain secara sederhana sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami materi dalam waktu singkatyang seharusnya 

membutuhkan waktu lebih dari sepuluh jam untuk mempelajari materi tema gerak 

ini. Kecuali pada item pertanyaan pertama yaitu alat peraga menarik untuk 

dipelajari, dengan persentase skor 78%. Hal ini dikarenakan pada pandangan awal

alat terlihat rumit untuk digunakansehingga siswa sedikit bingung untuk 

menggunakannya, tetapi setelah mendapat bimbingan dari guru tanggapan siswa 

berubah dan lebih aktif dalam belajar dengan menggunakan alat peraga.

Siswa menyukai pembelajaran dengan menggunakan alat peraga tersebut, 

karena siswa tidak merasa bosan sehingga siswa terlihat sangat semangat dalam 

mengikuti pembelajaran. Menurut siswa, pembelajaran menggunakan alat peraga 

IPA terpadu sundial fototropisme pada tema gerak ini merupakan hal baru dan 

menarik walaupun sudah ada jam matahari tetapi tidak terpadu dengan materi lain 

dan tampilannyapun biasa. Sedangkan sundial fototropisme merupakan alat 

peraga yang memadukan antar konsep sains yaitu fisika dan kimia, dan juga 

dengan konsep fikih masih sangat jarang. Perpaduan konsep sains dengan fikih

yang masih sangat jarang dilakukan, jadi alat peraga ini merupakan hal baru 

sehingga penggunaan alat peraga ini menambah motivasi dan semangat siswa 

dalam belajar. Selain itu alat peraga memiliki desain dan cara kerja yang unik 

sehingga juga menambah motivasi dan semangat siswa dalam belajar.

4.2.4 Uji Coba Pemakaian

Uji coba pemakaian merupakan uji coba pengembangan alat peraga pada 

sampel yang lebih besar atau luas. Uji coba produk skala besar alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme inidilaksanakan pada 25 siswa kelas VIII E dengan 
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pertimbangan kelas VIII E merupakan kelasyang paling memiliki masalah dalam 

belajar yang siswa-siswinya lebih sulit menerima pelajaran daripada kelas VIII 

yang lain, sehingga cocok untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar 

siswa. Dalam tahap uji coba pemakaian ini yang digunakan adalah alat peraga 

yang telah diperbaiki kekurangannya sesuai dengan masukan para pakar dan uji 

coba skala kecil. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dua kali pertemuan. Pertemuan 

pertama ditekankan pada penyampaian materi dengan menggunakan alat peraga

sundial fototropisme sekaligus mendemonstrasikan cara menggunakan alat 

peraga, sedangkan pertemuan kedua ditekankan pada kegiatan kelompok untuk 

mempraktikkan materi dengan menggunakan alat peraga. Setiap kelompok terdiri 

dari lima siswa yang mendapat lembar diskusi untuk didiskusikan dengan teman 

satu kelompoknya yang kemudian dipresentasikan di depan kelas. Pada awal 

pertemuan siswa diberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa dan 

pada akhir pertemuan siswa diberikan posttest untuk mengukur kemampuan siswa 

setelah pembelajaran.

4.2.4.1 Analisis Observasi Aktivitas Siswa

Hasil observasi aktivitas siswa digunakan untuk mengetahui keaktifan 

siswa dalam pembelajaran menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial 

fototropisme pada tema gerak. Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa hasil 

observasi aktivitas siswa menunjukkan hasil yang positif. Persentase pada seluruh 

butir hasil observasi aktivitas siswa diperoleh rata-rata sebesar 83% dengan 

kriteria sangat aktif. Aspek yang diamati selama observasi meliputi: 

memperhatikan penjelasan guru, merangkai alat peraga sundial fototropisme, 

menggunakan alat peraga sundial fototropisme, berani mengajukan pertanyaan / 

pendapat, berani menjawab pertanyaan guru atau teman, dan bekerjasama dengan 

kelompok.

Hasil perhitungan diperoleh rerata skor dengan persentase 83%

menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme masuk kriteria sangat aktif. Kriteria sangat aktif  pada pembelajaran 

dengan menggunakan alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme dapat 
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dikatakan bahwa alat peraga efektif diterapkan pada pembelajaran tema gerak 

untuk siswa MTs. Aktivitas siswa mencapai sangat aktif dikarenakan siswa sudah 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian Azis 

(2006) yang menyatakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga siswa 

menjadi lebih aktif ditunjukkan dengan nilai hasil belajar psikomotorik siswa 

meningkat dari siklus I ketuntasan belajar siswa sebesar 77,27% menjadi 88,63% 

pada siklus II.

Aktivitas yang sangat tinggi terkait juga dengan siswa termotivasi untuk 

lebih berfikir kritis sesuai lembar observasi siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

hartati (2009) yang menyatakan pembelajaran dengan alat peraga meningkat yang 

asalnya siswa yang memiliki kemampuan berfikir tinggi hanya 19,8% menjadi 

27,1% setelah menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Selain itu juga 

karena hasil validasi para pakar dan angket tanggapan siswa telah masuk kriteria 

sangat layak dan sangat baik. Respon positif dari siswa berpengaruh positif pula 

pada aktivitas siswa dalam pembelajaran karena siswa merasa tertarik dengan alat 

peraga yang digunakan dalam pembelajaran.

Hasil observasi aktivitas siswa diperoleh terdapat beberapa siswa dari 

masing-masing kelompok hanya mememperoleh kriteria aktif. Salah satubutir 

yang ditanyakan adalah butir 1 dan 4. Pada butir-butir tersebut dari aspek yang 

ditanyakan hanya memperoleh kriteria aktif dengan rerata persentase skor antara 

81% dan75%. Hal ini disebabkan karena siswa belum sepenuhnya berani 

mengajukan pertanyaan, masih perlu adanya motivasi dan inovasi pembelajaran 

dari guru untuk menarik siswa agar lebih aktif untuk mengajukan pertanyaan. 

Hasil wawancara kepada siswa diketahui bahwa sebenarnya para siswa ingin 

bertanya tetapi para siswa mengaku sungkan untuk siswa belum terlalu mengenal 

peneliti yang bertindak sebagai guru. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa 

keaktifan siswa saat pembelajaran dengan menggunakan alat peraga IPA terpadu 

sundial fototropisme sudah bisa dikatakan bagus karena melihat kondisi siswa 

yang biasanya kurang bahkan tidak aktif dalam pembelajaran, hal ini diketahui 

berdasarkan wawancara kepada guru IPA MTs Al Ishlah Pulokulon.

4.2.4.2 Analisis Pretest–Posttest dan Gain Siswa
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Pretest dilaksanakan sebelum proses pembelajaran dan posttest

dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian dengan teknik tes 

dipilih karena tes pelaksanaannya di bawah pengawasan guru sehingga dapat 

diketahui kemampuan siswa secara individu. Nilai pretest dan posttest ini juga 

dijadikan sebagai salah satu penilaian kelayakan dari alat peraga yang 

dikembangkan dengan cara membandingkan hasil nilai pretest dan posttest. 

Apabila nilai pretest dan posttest mengalami kenaikan maka alat peraga yang 

dikembangkan layak digunakan, begitupula sebaliknya apabila ternyata nilai 

posttest lebih rendah dari nilai pretest maka dapat dikatakan alat peraga yang 

dikembangkan tidak layak digunakan karena tidak memberikan dampak positif 

terhadap hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan pretest terlebih dahulu dengan hasil siswa yang dinyatakan tuntas 

belajar 4 siswa dari 25 siswa. Sedangkan hasil postest mengalami peningkatan 

yang sangat baik yaitu seluruh siswa dinyatakan tuntas belajardengan peningkatan 

(gain) sebesar 0,76. Secara keseluruhan, siswa telah lulus dari hasil posttest 

bahkan tujuh siswa mendapatkan skor 100 dan 5 siswa di antaranya adalah siswa 

yang tidak lulus dari hasil pretest yaitu hanya mendapatkan skor 50. Selain itu, 

siswa yang ketika pretest hanya mendapatkan skor 20 yaitu 2 siswa, ketika 

posttestmendapatkan skor masing-masing 70 dan 80. Hal inikarena siswamerasa 

terbantu memahami materi dengan menggunakan alat peraga IPA terpadu yang 

dikembangkan, karena salah satu fungsi dari penggunaan alat peraga adalah 

memberi motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar (Sidharta, 2009) dan 

membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru (Sudjana 

dalam Hartati, 2010).

Hasil penelitian dari Azis(2006) telah dihasilkan alat peraga sains Fisika

sebagai media pembelajaran Fisika materi tata surya, siswa sangat merespon baik 

pembelajaran IPA menggunakan alat peraga. Hal ini menunjukkanalat peraga 

memiliki peran pokok dan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam 

pembelajaran selain kebutuhan pokok yang lain. Respon yang diberikan oleh 

siswa merupakan bukti dengan alat peraga konsep IPA diterima siswa secara 
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kongkrit yang biasanya materi IPA diterima siswa secara abstrak. Hal ini 

memberikan arti bahwa alat peraga mempunyai peran sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena dengan penggunaan alat peraga yang tepat akan dapat 

membantu siswa mempermudah menyerap materi pelajaran (Indarti dalam Hakim, 

2009).

Dengan demikian penggunaan alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme pada tema gerak meningkatkan motivasi dan semangat belajar 

sehingga hasil belajar siswapun mengalami peningkatan. Sesuai data hasil belajar 

siswa, dapat disimpulkan bahwa alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme

pada tema gerak untuk siswa MTs berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembelajaran IPA terpadu. Pengaruh signifikan ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa.

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada dasarnya sudah 

memiliki banyak kelebihan diantaranya memberikan motivasi kepada siswa untuk 

lebih giat belajar, siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari dan 

ktererampilan siswa bertambah sehingga lebih aktif belajar (Sidharta dan 

Winduono, 2009). Tetapi disamping kelebihan yang dimiliki alat peraga IPA 

secara umum, alat peraga IPA sundial fototropisme memiliki kelebihan tersendiri 

dan khusus. Diantaranya, mempermudah siswa dalam memahami materi rotasi 

bumi dengan mengamaati salah satu dampak dari rotasi bumi yaitu, gerak semu 

harian matahari, terjadinya siang dan malam. Untuk mengamati dampak ini tidak 

membutuhkan waktu sehari penuh karena alat peraga sudah dilengkapi replika 

atau tiruan matahari sehingga waktu pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien.

Alat peraga IPA sundial fototropisme juga mempermudah siswa dalam 

memahami perbedaan waktu istiwa yaitu waktu yang ditentukan dengan gerak 

semu matahari dimana setiap tempat memiliki waktu yang berbeda. Selain itu alat 

peraga sundial fototropisme mempermudah siswa dalam menentukan waktu zuhur 

dan asar dengan memanfaatkan bayangan matahari yang merupakan cara yang 

digunakan masyarakat pada masa lalu. Alat peraga IPA ini juga mempermudah 

untuk mempelajari gerak fototropisme pada tumbuhan bunga matahari yang 
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apabila mengamati langsung membutuhkan waktu sehari penuh untuk mengamati 

gerak fototropisme positif ini.

Dengan berbagai kelebihan tersebut siswa semakin tertarik untuk belajar

IPA. Disamping karena memudahkan dalam belajar, alat peraga juga memberik 

pengetahuan kepada siswa banyak konsep sains yang berkaitan dengan konsep 

fikih, sehingga lebih merangsang siswa dalam belajar sains sekaligus fikih 

(agama). Dari data angket tanggapan siswa bisa menjadi gambaran nyata bahwa 

alat peraga IPA sundial fototropisme memudahkan siswa dalam belajar dengan 

kategori sangat baik. 
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme tema gerak yang 

dikembangkan layak digunakan pada pembelajaran IPA terpadu pada tema 

gerak. 

2. Alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme tema gerak yang dikembangkan 

berpengaruh pada keaktifan siswa saat diterapkan pada pembelajaran IPA 

terpadu pada tema gerak di MTs Al Ishlah Pulokulon kelas VIIIE. Hal ini 

terlihat dari hasil observasi keaktifan siswa pada pembelajaran menggunakan 

alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme pada tema gerak untuk siswa 

MTs masuk pada kriteria sangat aktif dengan rata-rata persentase 83%.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pembelajaran dengan mengguanakan alat peraga IPA terpadu sundial

fototropisme saharusnya peneliti selaku guru didampingi asisten agar lebih 

mudah mengontrol kelas saat siswa praktik menggunakan alat peraga.

2. Sebagai seorang guru seharusnya lebih pintar mengambil hati siswa agar 

siswa lebih merasa dekat sehingga siswa tidak canggung dan sungkan untuk 

mengajukan pertanyaan.

3. Perlu adanya inovasi lebih dalam pembelajaran menggunakan alat peraga IPA 

terpadu sundial fototropisme agar siswa lebih termotivasi dalam belajar 

sehingga hasil belajar siswa lebih maksimal.
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Lampiran 2

KRITERIA KELAYAKAN ALAT PERAGA SUNDIAL FOTOTROPISME

PADA TEMA GERAK

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR

1. Alat peraga sundial fototropisme sangat mudah dirawat 4

Alat peraga sundial fototropisme dapat mudah dirawat 3

Alat peraga sundial fototropisme kurang mudah dirawat 2

Alat peraga sundial fototropisme tidak mudah dirawat 1

2. Komponen-komponen alat peraga sundial fototropisme 

sangat tahan pada dudukan asalnya 

4

Komponen-komponen alat peraga sundial fototropisme 

tahan pada dudukan asalnya 

3

Komponen-komponen alat peraga sundial fototropisme 

kurang tahan pada dudukan asalnya 

2

Komponen-komponen alat peraga sundial fototropisme 

tidak tahan pada dudukan asalnya 

1

3. Alat peraga sundial fototropisme sangat mudah dirangkai 4

Alat peraga sundial fototropisme dapat mudah dirangkai 3

Alat peraga sundial fototropisme kurang mudah dirangkai 2

Alat peraga sundial fototropisme tidak mudah dirangkai 1

4. Alat peraga sundial fototropisme dapat digunakan dengan 

sangat mudah

4

Alat peraga sundial fototropisme dapat digunakan dengan 

mudah 

3

Alat peraga sundial fototropisme dapat digunakan dengan 

kurang mudah

2

Alat peraga sundial fototropisme dapat digunakan dengan 

tidak mudah

1
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5. Alat peraga sundial fototropisme sangat merangsang 

kedalaman berfikir siswa

4

Alat peraga sundial fototropisme merangsang kedalaman 

berfikir siswa

3

Alat peraga sundial fototropisme kurang merangsang 

kedalaman berfikir siswa

2

Alat peraga sundial fototropisme tidak merangsang 

kedalaman berfikir siswa

1

6. Alat peraga sundial fototropisme sangat menumbuhkan 

rasa ingin tahu

4

Alat peraga sundial fototropisme dapat menumbuhkan 

rasa ingin tahu

3

Alat peraga sundial fototropisme kurang menumbuhkan 

rasa ingin tahu

2

Alat peraga sundial fototropisme tidak menumbuhkan 

rasa ingin tahu

1

7. Alat peraga sundial fototropisme sangat memotivasi

siswa untuk belajar

4

Alat peraga sundial fototropisme dapat memotivasi siswa

untuk belajar

3

Alat peraga sundial fototropisme kurang memotivasi

siswa untuk belajar

2

Alat peraga sundial fototropisme tidak memotivasi siswa

untuk belajar

1

8. Alat peraga sundial fototropisme sangat memperlihatkan 

daya tarik pada siswa

4

Alat peraga sundial fototropisme memperlihatkan daya 

tarik pada siswa

3

Alat peraga sundial fototropisme kurang memperlihatkan 

daya tarik pada siswa

2
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Alat peraga sundial fototropisme tidak memperlihatkan 

daya tarik pada siswa

1

9. Alat peraga sundial fototropisme sangat mudah disimpan 4

Alat peraga sundial fototropisme dapat mudah disimpan 3

Alat peraga sundial fototropisme kurang mudah disimpan 2

Alat peraga sundial fototropisme tidak mudah disimpan 1

10. Alat peraga sundial fototropisme sangat tahan dan awet 4

Alat peraga sundial fototropisme tahan dan awet 3

Alat peraga sundial fototropisme kurang tahan dan awet 2

Alat peraga sundial fototropisme tidak tahan dan awet 1
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Lampiran 3

REKAPITULASI PERHITUNGAN LEMBAR VALIDASI PAKAR ALAT 
PERAGA

NO ITEM
RERATA 

SKOR
PERSENTASE 

SKOR (%)
KATEGORI

1 Kemudahan perawatan 4,00 100 Sangat Layak

2
Ketahanan komponen-
komponen pada dudukan 
asalnya

3,33 83 Sangat Layak

3 Kemudahan perangkain 3,33 83 Sangat Layak

4 Kemudahan penggunaan 4,00 100 Sangat Layak

5
Merangsang kedalaman 
berfikir siswa

3,67 92 Sangat Layak

6
Menumbuhkan rasa ingin 
tahu 

4,00 100 Sangat Layak

7
Member motivasi pada 
siswa

4,00 100 Sangat Layak

8
Memperlihatkan daya 
tarik

4,00 100 Sangat Layak

9 Kemudahan menyimpan 3,33 83 Sangat Layak

10 Ketahanan dan keawetan 3,67 92 Sangat Layak

RERATA SKOR 3,73 93 Sangat Layak
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Lampiran 4 



71



72



73



74



75



76

Lampiran 5

DESKRIPSI KRITERIA KELAYAKAN MATERI PEMBELAJARAN

DALAM ALAT PERAGA SUNDIAL FOTOTROPISME

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR

1. Fenomena dan objek dalam alat peraga sundial 

fototropisme disajikan dengan sangat jelas dan sudah

sangat sesuai dengan materi

4

Fenomena dan objek alat peraga sundial fototropisme 

disajikan dengan jelas dan sudah sesuai dengan materi

3

Fenomena dan objek dalam alat peraga sundial 

fototropisme disajikan dengan kurang jelas dan kurang 

sesuai dengan materi

2

Fenomena dan objek dalam alat peraga sundial 

fototropisme disajikan dengan tidak jelas dan tidak sesuai 

dengan materi

1

2. Materi secara terpadu dalam alat peraga sundial 

fototropisme sangat sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai

4

Materi secara terpadu dalam alat peraga sundial 

fototropisme sesuai dengan indikator yang ingin dicapai

3

Materi secara terpadu dalam alat peraga sundial 

fototropisme kurang sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai

2

Materi secara terpadu dalam alat peraga sundial 

fototropisme tidak sesuai dengan indikator yang ingin 

dicapai

1

3. Materi dalam alat peraga sundial fototropisme disajikan 

dengan sangat jelas dan terpadu

4

Materi dalam alat peraga sundial fototropisme disajikan 

dengan  jelas dan terpadu

3
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Materi dalam alat peraga sundial fototropisme disajikan 

dengan kurang jelas dan terpadu

2

Materi dalam alat peraga sundial fototropisme disajikan 

dengan tidak jelas dan terpadu

1

4. Materi yang disajikan alat peraga sundial fototropisme 

sangat sesuai dengan kebenaran fakta dan konsep

4

Materi yang disajikan alat peraga sundial fototropisme 

sesuai dengan kebenaran fakta dan konsep

3

Materi yang disajikan alat peraga sundial fototropisme 

kurang sesuai dengan kebenaran fakta dan konsep

2

Materi yang disajikan alat peraga sundial fototropisme 

tidak sesuai dengan kebenaran fakta dan konsep

1
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Lampiran 6

REKAPITULASI PERHITUNGAN LEMBAR VALIDASI PAKAR MATERI

NO ITEM
RERATA

SKOR
PERSENTASE 

SKOR (%)
KATEGORI

1 Kejelasan objek dan 
fenomena dalam penyajian 
sudah sesuai dengan 
materi

3,67 92 Sangat 
Layak

2 Kesesuaian materi secara 
terpadu dengan indikator 
yang ingin dicapai

4,00 100 Sangat 
Layak

3 Penyajian materi jelas dan 
terpadu 

3,67 92 Sangat 
Layak

4 Materi disajikan sesuai 
dengan kebenaran fakta 
dan konsep

4,00 100 Sangat 
Layak

RERATA SKOR 3,79 95 Sangat 
Layak
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Lampiran 7

ANGKET TANGGAPAN SISWA

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul ”PENGEMBANGAN ALAT PERAGA IPA TERPADU SUNDIAL

FOTOTROPISME PADA TEMA GERAK UNTUK SISWA MADRASAH 

TSANAWIYAH (MTs)”

Selanjutnya semua informasi akan digunakan untuk penulisan skripsi bukan untuk 

kepentingan yang lain. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Anda untuk menjawab 

angket  berdasarkan keadaan atau pendapat Anda sendiri. Jawaban Anda tidak 

akan berdampak negatif.

 PETUNJUK PENGISIAN

1. Dalam lembar instrumen penelitian ini Anda akan menjumpai sejumlah 

pertanyaan. Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada.

2. Mohon anda menjawab angket berdasarkan keadaan atau pendapat Anda 

sendiri.

3. Semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan.

4. Identitas dan jawaban anda akan dirahasiakan oleh peneliti dan hanya untuk 

keperluan penelitian saja, karena itu kejujuran Anda dalam menjawab sangat 

diharapkan dan sangat berarti bagi peneliti.

5. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 

pendapat Anda, 1,2,3 atau 4.

a. Skor 4 diberikan apabila Saudara “sangat setuju” dengan pernyataan 
dalam angket.

b. Skor 3 diberikan apabila Saudara “setuju” dengan pernyataan dalam 
angket.

c. Skor 2 diberikan apabila Saudara “kurang setuju” dengan pernyataan 
dalam angket.

d. Skor 1 diberikan apabila Saudara “tidak setuju” dengan pernyataan dalam 
angket.
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Lampiran 8

DESKRIPSI RUBRIK ANGKET TANGGAPAN SISWA

No Indikator Skor Kriteria

1 Alat peraga sundial

fototropisme terpadu 

menarik untuk belajar

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme terpadu menarik untuk 

belajar.

Setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme terpadu menarik untuk 

belajar.

Kurang setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme terpadu menarik untuk 

belajar.

Tidak setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme terpadu menarik untuk 

belajar.

2 Kegiatan belajar dengan 

alat peraga sundial

fototropisme terpadu 

sangat menyenangkan

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa kegiatan belajar 

dengan alat peraga sundial fototropisme 

terpadu sangat menyenangkan.

Setuju bahwa kegiatan belajar dengan 

alat peraga sundial fototropisme terpadu 

sangat menyenangkan.

Kurang setuju bahwa kegiatan belajar 

dengan alat peraga sundial fototropisme 

terpadu sangat menyenangkan.

Tidak setuju bahwa kegiatan belajar 

dengan alat peraga sundial fototropisme 

terpadu sangat menyenangkan.

3 Alat peraga sundial

fototropisme 

merangsang untuk 

menumbuhkan rasa 

4

3

Sangat setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme merangsang untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu tentang 

IPA.
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ingin tahu tentang IPA

2

1

Setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme merangsang untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu tentang 

IPA.

Kurang setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme merangsang untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu tentang 

IPA.

Tidak setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme merangsang untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu tentang 

IPA.

4 Penggunaan alat peraga 

sundial fototropisme 

memudahkan 

pemahaman terhadap 

materi yang dipelajari

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa penggunaan alat 

peraga sundial fototropisme 

memudahkan pemahaman terhadap 

materi yang dipelajari.

Setuju bahwa penggunaan  alat peraga 

sundial fototropisme memudahkan 

pemahaman terhadap materi yang 

dipelajari.

Kurang setuju bahwa penggunaan alat 

peraga sundial fototropisme 

memudahkan pemahaman terhadap 

materi yang dipelajari.

Tidak setuju bahwa penggunaan  alat 

peraga sundial fototropisme 

memudahkan pemahaman terhadap 

materi yang dipelajari.

5 Alat peraga sundial

fototropisme ini sesuai 

4 Sangat setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme ini sesuai digunakan 



92

digunakan sebagai 

media pembelajaran 

pada tema gerak.

3

2

1

sebagai media pembelajaran pada tema 

gerak.

Setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme ini sesuai digunakan 

sebagai media pembelajaran pada tema 

gerak.

Kurang setuju bahwa alat peraga sundial

fototropisme ini sesuai digunakan 

sebagai media pembelajaran pada tema 

gerak.

Tidak setuju alat peraga sundial

fototropisme ini sesuai digunakan 

sebagai media pembelajaran pada tema 

gerak.

6 Belajar kelompok 

dengan menggunakan 

alat peraga sundial

fototropisme membuat 

saya bisa saling 

memberi dan menerima 

gagasan dari teman 

yang lain

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa belajar kelompok 

dengan menggunakan alat peraga sundial

fototropisme membuat saya bisa saling 

memberi dan menerima gagasan dari 

teman yang lain.

Setuju bahwa belajar kelompok dengan 

menggunakan alat peraga sundial

fototropisme membuat saya bisa saling 

memberi dan menerima gagasan dari 

teman yang lain.

Kurang setuju bahwa belajar kelompok 

dengan menggunakan alat peraga sundial

fototropisme membuat saya bisa saling 

memberi dan menerima gagasan dari 

teman yang lain.

Tidak setuju bahwa belajar kelompok 

dengan menggunakan alat peraga sundial
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fototropisme membuat saya bisa saling 

memberi dan menerima gagasan dari 

teman yang lain.

7 Alat peraga sundial

fototropisme mudah 

dipelajari secara 

berkelompok.

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa alat peraga sundial 

fototropisme mudah dipelajari secara 

berkelompok.

Setuju bahwa alat peraga sundial 

fototropisme mudah dipelajari secara 

berkelompok.

Kurang setuju bahwa alat peraga sundial 

fototropisme mudah dipelajari secara 

berkelompok.

Tidak setuju bahwa alat peraga sundial 

fototropisme mudah dipelajari secara 

berkelompok.

8 Secara keseluruhan alat 

peraga sundial

fototropisme mudah 

dipahami

4

3

2

1

Sangat setuju bahwa secara keseluruhan 

alat peraga sundial fototropisme mudah 

dipahami.

Setuju bahwa secara keseluruhan alat 

peraga sundial fototropisme mudah 

dipahami.

Kurang setuju bahwa secara keseluruhan 

alat peraga sundial fototropisme mudah 

dipahami.

Tidak setuju bahwa secara keseluruhan 

alat peraga sundial fototropisme mudah 

dipahami.
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Lampiran 9

PERHITUNGAN HASIL ANGKET TANGGAPAN SISWA

NO
ASPEK YANG 
DITANYAKAN

SKOR RESPONDEN RERATA 
SKOR

PERSEN-
TASE 

SKOR (%)
KATEGORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Alat peraga 
sundial
fototropisme 
terpadu menarik 
untuk belajar.

3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3,1 78 Sangat Baik

2

Kegiatan belajar 
dengan alat 
peraga sundial
fototropisme 
terpadu sangat 
menyenangkan.

4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3,5 88 Sangat Baik

3

Alat peraga 
sundial
fototropisme 
merangsang 
untuk 
menumbuhkan 
rasa ingin tahu 
tentang IPA.

3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3,3 83 Sangat Baik

4

Penggunaan alat 
peraga sundial
fototropisme 
memudahkan 
pemahaman 
terhadap materi 
yang dipelajari.

3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3,4 85 Sangat Baik

5

Alat peraga 
sundial 
fototropisme ini 
sesuai 
digunakan 
sebagai media 
pembelajaran 
pada tema 
gerak.

3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3,5 88 Sangat Baik

6

Belajar 
kelompok 
dengan 
menggunakan 
alat peraga 
sundial
fototropisme 
membuat saya 
bisa saling 
memberi dan 
menerima 
gagasan dari 
teman yang lain.

4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3,3 83 Sangat Baik
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7

Alat peraga 
sundial 
fototropisme 
mudah 
dipelajari secara 
berkelompok.

3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3,5 88 Sangat Baik

8

Secara 
keseluruhan alat 
peraga sundial
fototropisme 
mudah 
dipahami.

4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3,2 80 Sangat Baik

RERATA 
SKOR

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3,35 84 Sangat Baik
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Lampiran 10
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Lampiran 11

DESKRIPSI RUBRIK PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS 

SISWA

No Indikator Skor Kriteria

1 Memperhatikan 
penjelasan guru

4

3

2
1

Memperhatikan, mencermati, mengikuti 
pengarahan, mencatat penjelasan guru
Memperhatikan, mencermati, mengikuti 
pengarahan guru
Memperhatikan, melamun, pandangan 
kosong
Tidak memperhatikan, gaduh, bercanda

2 Merangkai alat peraga 
sundial fototropisme 

4

3

2

1

Merangkai alat seluruhnya dan sesuai 
dengan materi yang dipelajari
Merangkai alat sebagian dan sesuai 
dengan materi yang dipelajari
Merangkai alat seluruhnya tetapi tidak 
sesuai dengan materi yang dipelajari
Merangkai alat sebagian tetapi tidak 
sesuai dengan materi yang dipelajari 

3 Menggunakan alat 
peraga sundial 
fototropisme

4

3

2
1

Menggunakan alat peraga sesuai dengan 
cara kerja dan sesuai dengan materi
Menggunakan alat peraga sesuai dengan 
cara kerja tetapi tidak sesuai dengan 
materi
Menggunakan alat peraga untuk main-
main
Tidak menggunakan alat peraga

4 Berani mengajukan 
pertanyaan / pendapat

4
3
2
1

Responsif, runtut, mudah dipahami, 
berbobot
Responsif, runtut, mudah dipahami
Responsif, runtut
Responsif

5 Berani menjawab 
pertanyaan guru atau 
teman

4
3
2

1

Langsung menjawab, jawaban benar
Langsung menjawab, jawaban kurang 
tepat
Tidak langsung menjawab (menunggu 
perintah guru), jawaban tepat
Tidak langsung menjawab, jawaban 
kurang tepat
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6 Bekerjasama dengan 
kelompok

4

3

2

1

Aktif berinteraksi, membantu 
menyelesaikan tugas diskusi, 
mendengarkan pendapat teman satu 
kelompok, tidak mengganggu teman 
kelompok yang berdiskusi
Aktif berinteraksi, membantu 
menyelesaikan tugas diskusi, 
mendengarkan pendapat teman satu 
kelompok
Aktif berinteraksi, membantu 
menyelesaikan tugas diskusi
Aktif berinteraksi
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Lampiran 12

PERHITUNGAN HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA

ITEM

RERATA SKOR 
KELOMPOK: RERATA

SKOR

PERSEN-
TASE 
SKOR 

(%)

KATEGORI
1 2 3 4 5

1. Memperhatikan penjelasan guru 3,2 3 3,4 3 3,6 3,24 81 Sangat Aktif
2. Menggunakan alat peraga sundial fototropisme 3,4 3,4 3,4 3,6 3,8 3,52 88 Sangat Aktif
3. Merangkai alat peraga sundial fototropisme 3,6 3,6 3,8 3,8 3,2 3,60 90 Sangat Aktif
4. Berani mengajukan pertanyaan / pendapat 2,8 2,6 3,4 3,2 3 3,00 75 Sangat Aktif
5. Berani menjawab pertanyaan guru 3,2 3,2 3,2 3,2 3,6 3,28 82 Sangat Aktif
6. Bekerjasama dengan kelompok 3,6 3,4 3,2 3 3,4 3,32 83 Sangat Aktif

Rerata 3,3 3,2 3,4 3,3 3,433 3,33 83 Sangat Aktif
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Lampiran 13

PETA KOMPETENSI IPA TERPADU

Satuan Pendidikan : MTs Al Ishlah Pulokulon

Mata Pelajaran : IPA

Kelas : VIII

Bidang IPA Fisika Biologi Fikih Tema

Standar kompetensi 5. Memahami berbagai 

sistem dalam kehidupan 

manusia

2. Memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan

2.  Melaksanakan tata 

cara salat fardu dan 

sujud sahwi

Gerak 

Kompetensi dasar 5.3. Mendeskripsikan gerak 

edar bumi, bulan, dan 

satelit buatan serta 

pengaruh interaksinya

2.3 Mengidentifikasi macam-

macam gerak pada 

tumbuhan

2.3. Menjelaskan 

ketentuan waktu salat 

lima waktu
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Lampiran 14

SILABUS PEMBELAJARAN

Madrasah : MTs Al Ishlah Pulokulon
Kelas : VIII
Mata  Pelajaran         : Ilmu Pengetahuan Alam
Standar Kompetensi : 
Fisika : 5. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
Biologi : 2. Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
Fikih : 2. Melaksanakan tata cara salat fardu dan sujud sahwi

Kompetensi 
Dasar

Materi
Pokok/

Pembela-
jaran

Kegiatan pembelajaran
Indikator Pencapaian 

Kompetensi

Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarTeknik Bentuk

Instrumen
Contoh 

Instrumen
Fisika:
5.3.Mendeskripsikan 

gerak edar 
bumi, bulan, 
dan satelit 
buatan serta 
pengaruh 
interaksinya

Gerak rotasi 
Bumi serta 
akibat rotasi 
Bumi

1. Menjelaskan materi 
tema gerak yang di 
dalmya mencakup 
materi rotasi Bumi, 
gerak tumbuhan dan 
waktu salat fardu

1. Menjelaskan 
pengertian rotasi 
Bumi

Tes tulis Tes PG 1. Di bawah ini pernyataan 
yang benar adalah ....
a. rotasi bumi 

merupakan gerak 
bumi berputar pada 
porosnya

b. rotasi bumi 
merupakn gerka 
bumi mengelilingi 
matahari

c. rotasi merupakan 
gerak bumi 
mengelilingi bulan

d. rotasi bumi 
merupakan gerak 

4 x 40’ Buku IPA 
BSE, Alat 
Peraga sundial 
fototropisme 



105

Biologi:
2.3 Mengidentifikasi 

macam-macam 
gerak pada 
tumbuhan

Fikih:
2.3. Menjelaskan 

ketentuan 
waktu salat 
lima waktu

Macam-
macam gerak 
pada 
tumbuhan

Jam Istiwa 
dan waktu 
pelaksanaan 
salat fardu

2. Mendeskripsikan 
gerak fototropisme 
positif dan negatif 
pada tumbuhan

3. Membedakan
dengan cermat dan 
teliti masing-
masing waktu salat 
fardu

Tes tulis

Tes tulis

Tes PG

Tes PG

bumi mengelilingi 
mars

2. Fototropisme 
merupakan gerak  ....
a. Gerak tumbuhan 

menjauhi arah 
cahaya

b. Gerak tumbuhan 
menjauhi atau 
mengikuti arah 
cahaya

c. Gerak tumbuhan 
mengikuti arah angin

d. Gerak tumbuhan 
mengikuti arah 
cahaya

3. Waktu salat asar selsai 
ditunjukkan dengan….
a. Bayangan benda 

sama dengan duali 
panjang benda

b. Banyangan benda 
sama dengan 
panjang benda

c. Terbenamnya 
seluruh bundaran 
matahari

d. Terbenamnya 
sebagian bundaran 
matahari
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2. Diskusi kelompok, 
presentasi dan 
demonstrasi

Tes unjuk 
kerja

LDS Diskusikan dengan 
kelompok, presentasikan dan 
demonstrasikan dengan alat 
peraga

Mengetahui, Pulokulon,  - 11 - 2013
Guru Mapel IPA Peneliti

Nurchayati, S.Pd. Muhamad Maftuh
NIP. NIM. 4001409108
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Lampiran 15

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
IPA TERPADU

Jenjang Sekolah :  MTs Al Ishlah Pulokulon
Mata Pelajaran :  IPA Terpadu
Kelas / Semester :  VIII / I
Alokasi waktu :  4 X 40’ ( 2 x Pertemuan )

Standar Kompetensi
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
Memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan
Melaksanakan tata cara salat fardu dan sujud sahwi

Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya
Mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan
Menjelaskan ketentuan waktu salat lima waktu

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat:
1. Menjelaskan dengan tepat pengertian rotasi Bumi
2. Menyebutkan dengan tepat akibat rotasi Bumi
3. Mendeskripkan dengan berfikir logis gerak pada tumbuhan 
4. Membedakan dengan cermat dan teliti masing-masing waktu salat fardu
5. Membedakan dengan cermat dan teliti antara jam istiwa dengan jam Greenwich
6. Mendemonstrasikan secara komunikatif dan kritis gerak fototropisme pada 

tumbuhan bunga matahari dengan menggunakan alat peraga
7. Mendemonstrasikan secara komunikatif dan kritis waktu istiwa dan waktu salat 

fardu dengan menggunakan alat peraga

B. Materi Pembelajaran.
1. Gerak Semu Harian Matahari
Gerak semu harian matahari merupakan salah satu akibat dari rotasi Bumi. Dengan 

adanya gerak semu harian Matahari kita melihat seolah-olah matahari terbit dari timur 
dan terbenam di barat. Terdapat beberapa akibat lain yang disebabkan rotasi Bumi, 
Kertiasa (2004) menjelaskan bahwa beberapa akibat rotasi bumi adalah:

a. Peredaran semu harian bintang
Kita dapat melihat matahari bergerak terbit dari timur lalu naik lewat diatas kepala 

kita dan akhirnya terbenam di sebelah barat. Keesokan harinya matahari akan terbit lagi 
di timur. Pergerakan matahari itulah yang dinamakan peredaran semu harian. Dinamakan 
semu karena gerakan itu hanya tampak oleh pengamat, bukan peredaran yang sebenarnya.

b. Peristiwa siang malam
Peredaran semu harian matahari dapat secara langsung kita amati. Lebih dari itu, 

orang di bumi mengalami pergantian siang dan malam. Panjang periode satu hari di 
daerah khatulistiwa hampir sama panjang sepanjang tahun. Namun, sebenarnya ada 
perbedaan sedikit. Panjang siang hari dan malam hari juga tidak selalu sama. Sekali 
waktu siang hari lebih dari 12 jam sehingga malam hari kurang dari 12 jam. Perbedaan itu 
menjadi lebih besar di tempat-tempat yang lebih jauh dari khatulistiwa.

c. Perbedaan waktu
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Waktu yang kita gunakan sehari-hari adalah waktu Matahari. Perbedaan waktu yang 
kita bicarakan di sini adalah juga perbedaan waktu Matahari. Terdapat perbedaan di 
tempat-tempat yang berbeda meridiannya, yaitu tiap 1° jarak dua garis meridian yang 
berurutan, waktunya berbeda 4 menit atau tiap 15° berbeda 1 jam.

2. Gerak Fototropisme Positif pada Tumbuhan
Fototropisme merupakan gerak tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang yang 

berupa cahaya yang di alam berasal dari Matahari. Karena adanya rotasi yang 
mengakibatkan gerak semu harian Matahari, beberapa tumbuhan yang tergolong 
tumbuhan fototropis akan bergerak mengikuti perjalanan Matahari dari timur menuju 
barat. Krisno et al. (2008) menjelaskan fototropisme adalah gerak tumbuhan yang terjadi 
akibat pengaruh arah datangnya rangsang berupa cahaya. Fototropisme dibagi menjadi 
dua, yaitu:

a. Fototropisme positif, adalah gerak tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. 
Contoh: Ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya 
cahaya.

b. Fototropisme negatif, adalah gerak tanaman atau bagian tanaman menjauhi arah 
datangnya cahaya. Contoh: Gerak ujung akar yang menjauhi arah datangnya 
cahaya.

3. Waktu Salat Zuhur dan Asar
a. Waktu Zuhur dan Asar
Setiap salat memiliki waktu tersendiri untuk melaksanakannya. tetapi waktu salat yang 

dibahas di sini hanyalah waktu zuhur dan asar saja, karena berhubungan dengan gerak 
semu Matahari. 
Waktu salat zuhur bermula dari tergelincirnya Matahari dan berakhir ketika bayangan 
suatu benda sama panjang dengan bendanya selain bayangan yang terjadi ketika waktu 
istiwa. Sedangkan waktu salat asar bermula ketika panjang bayangan telah melebihi 
bendanya dan berakhir ketika terbenamnya Matahari

b. Zawal Matahari
Zawal Matahari adalah condongnya Matahari dari tengah-tengah langit menuju bagian 

barat langit secara tampak (kelihatan)nya saja tidak secara nyata.
c. Cara Mengamati Gerak Zawal Matahari
Jika ingin mengetahui zawal Matahari maka lakukan percobaan dengan tubuh atau 

menancapkan suatu benda lurus pada permukaan tanah yang datar dan tandai ujung 
bayangan. Bayangan akan terus-menerus memendek dan itulah waktu sebelum zawal, 
ketika bayangan berhenti tidak memanjang dan memendek maka itulah waktu istiwa 
(Matahari tepat di tengah langit), dan ketika bayangan mulai memanjang maka Matahari 
telah zawal (tergelincir).

C. Metode Pembelajaran
1.  Metode :  Ceramah, demonstrasi dan diskusi
2.  Model Pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif.

D. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan Pertama

Tahap
Aktivitas Pembelajaran

Waktu
Guru Siswa

Pendahuluan a. Memberi salam 
dan mengawali pelajaran 
dengan berdoa.

Dengan hikmat
membalas salam dan 
berdoa

2 menit
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b. Presensi

c. Membaca ayat 
quran yang berhubungan 
dengan materi sekaligus 
apersepsi:
Dari arah manakah matahari 
terbit?
Selain manusia makhluk 
hidup apa lagi yang 
bergerak? 

d. Menyampaikan 
tujuan dan manfaat dari 
materi yang akan dipelajari.

e. Pretest

Dengan disiplin
menjawab
Dengan penuh perhatian
memperhatikan

Dengan penuh perhatian
memperhatikan

Dengan tekun
Mengerjakan soal pretest

2 menit

4 menit

2 menit

10 menit

Kegiatan Inti
Eksplorasi

Elaborasi

Konfirmasi

a. Membagi kelompok bersama 
siswa

b. Meminta perwakilan  
kelompok untuk mengambil 
alat peraga

a. Menjelaskan materi tema 
gerak yang di dalamya 
mencakup materi rotasi 
Bumi, gerak tumbuhan dan 
waktu salat fardu

b. Mendemonstrasikan gerak 
rotasi bumi, gerak 
fototropisme pada bunga 
matahari dan waktu istiwa 
maupun waktu salat fardu 
dengan menggunakan alat 
peraga

a. Bertanya  tingkat kepahaman 
siswa

b. Memberikan penegasan 
tentang materi yang baru saja 
disampaikan

Dengan bekerja sama
(dibimbing guru) 
membentuk kelompok 
dan memilih ketua 
kelompok
Dengan disiplin 
perwakilan dari setiap 
kelompok mengambil alat 
peraga dari meja guru
Dengan rasa ingin tahu
memperhatikan 
penjelasan guru

Dengan rasa ingin tahu
dan tekun
memperhatikan 
penjelasan guru dan 
mempraktikkan sesuai 
dengan demonstrasi guru 
dengan alat peraga yang 
sudah dibagikan
Dengan rasa tekun siswa 
bertanya tentang materi 
yang belum dipahami
Dengan rasa ingin tahu
memperhatikan 
penjelasan guru

5 menit

2 menit

20 menit

15 menit

5 menit

5 menit

Penutup a. Meminta siswa 
mengembalikan alat peraga 
ke meja guru dan 
memberikan tugas sekaligus
menyampaikan rencana 
materi berikutnya

Dengan tekun dan 
disiplin mengembalikan 
alat perga ke meja guru 
dan memperhatikan tugas 
yang diberikan

5 menit



110

b. Menutup pelajaran 
dengan salam

Dengan hikmat
menjawab salam penutup

3 menit

Pertemuan Kedua

Tahap
Aktivitas Pembelajaran

Waktu
Guru Siswa

Pendahuluan a. Memberi salam 
dan mengawali pelajaran 
dengan berdoa

b. Presensi

c. Membaca ayat 
quran yang berhubungan 
dengan materi sekaligus 
megulas sekilas materi yang 
telah disampaikan

d. Menyampaikan 
tujuan dan manfaat dari 
materi yang akan dipelajari

e. Menanyakan 
tugas yang diberikan 
pertemuan sebelumnya

Dengan hikmat
membalas salam dan 
berdoa
Dengan disiplin
menjawab
Dengan penuh perhatian
memperhatikan

Dengan penuh perhatian
memperhatikan

Dengan disiplin 
menyerahkan tugas

2 menit

2 menit

5 menit

2 menit

4 menit

Kegiatan Inti
Eksplorasi

Elaborasi

Konfirmasi

a. Meminta siswa secara acak 
membacakan hasil pekerjaan 
rumah

b. Meminta siswa berkelompok 
sesuai dengan kelompok 
yang telah dibentuk pada hari 
sebelumnya

c. Meminta masing-masing
kelompok mengambil alat 
peraga dan LDS dari meja 
guru 

d. Menerangkan alur diskusi

a. Meminta siswa 
mendiskusikan permasalahan 
pada LDS

b. Meminta siswa untuk 
mempresentasikan dan 
mendemonstrasikan hasil 
diskusi kelompok dengan 
alat peraga

a. Memberikan penegasan hasil 
diskusi

Dengan penuh tanggung 
jawab membacakan 
hasil pekerjaan rumah
Dengan tekun 
berkelompok 

Dengan disiplin
mengambil alat peraga 
dan LDS dari meja guru

Dengan rasa ingin tahu 
memperhatikan
Dengan penuh 
kerjasama berdiskusi 
dengan anggota 
kelompok
Dengan tanggung jawab
mempresentasikan dan 
mendemonstrasikan hasil 
diskusi kelompok dengan 
alat peraga
Dengan penuh 
perhatian
memperhatikan 

12 menit 

2 menit

2 menit

2 menit

10 menit

20 menit

3 menit
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b. Menyamakan persepsi 
tentang materi

Dengan tekun
memperhatikan 2 menit

Penutup a. Memberikan posttest

b. Meminta siswa 
mengembalikan alat peraga 
ke meja guru dan 
menumpulkan hasil diskusi 
serta menutup pelajaran 
dengan salam

Dengan tekun
Mengerjakan soal posttest 
Dengan penuh perhatian
memperhatikan dan 
membalas salam penutup

10 menit

2 menit

E. Sumber Pembelajaran
Wasis, Sugeng Yuli Irianto. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SMP dan MTs Kelas VIII 

BSE. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.
Karim, Saeful et al. 2008. Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar Untuk 

Kelas IX SMP/MTs BSE. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas.
Nawawi,Muhamad . 2008. Matnu Safinat al Naja. Semarang: Alawiyah.
Alat peraga IPA terpadu Sundial Fototropisme.

F. Penilaian Hasil Belajar
Indikator Pencapaian 

Kompetensi
Teknik 

Penilaian
Bentuk 

Instrumen
Contoh Instrumen/ Soal

4. Menjelaskan pengertian 
rotasi Bumi

Tes tulis Tes PG 4. Di bawah ini pernyataan yang 
benar adalah ....
a. rotasi bumi merupakan 

gerak bumi berputar pada 
porosnya

b. rotasi bumi merupakn 
gerka bumi mengelilingi 
matahari

c. rotasi merupakan gerak 
bumi mengelilingi bulan

d. rotasi bumi merupakan 
gerak bumi mengelilingi 
mars

5. Salah satu akibat dari rotasi 
bumi adalah gerak semu harian 
matahari yang dapat diloihat 
dengan
a. Matahari bergerak dari 

timur ke barat
b. Bulan hanya terlihat 

bersinar di malam hari
c. Bulan terbit dari timur ke 

barat
d. Udara sangat panas di 

musim kemarau
6. Peryataan berikut yang bukan 

akibat rotasi bumi ....
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5. Mendeskripsikan gerak 
fototropisme positif dan 
negatif pada tumbuhan

6. Membedakan dengan 
cermat dan teliti
masing-masing waktu 
salat fardu

Tes tulis

Tes tulis

Tes PG

Tes PG

a. gerak semu harian matahari
b. terjadinya siang dan malam 
c. perbedaan waktu antar 

tempat
d. perbedaan musim

7. Tumbuhan bergerak mendekati 
atau mengikuti arah rangsang 
merupakan gerak ….
a. Alamiah 
b. Kebutuhan 
c. Positif
d. Mencari makan

8. Fototropisme merupakan gerak  
....
e. Gerak tumbuhan menjauhi 

arah cahaya
f. Gerak tumbuhan menjauhi 

atau mengikuti arah cahaya
g. Gerak tumbuhan mengikuti 

arah angin
h. Gerak tumbuhan mengikuti 

arah cahaya
9. Bunga matahari bergerak 

mengikuti arah jalannya sinar 
matahari merupakan gerak
a. Fototaksis posistif
b. Fototropisme negatif
c. Fototaksis psitif 
d. Fototropisme positif

10. Bagian apakah dari bunga 
matahari yang mengikuti arah 
jalannya sinar matahari….
a. Akar 
b. Daun 
c. Kepala 
d. Seluruh tubuh

11. Waktu salat asar selsai 
ditunjukkan dengan….
e. Bayangan benda sama 

dengan duali panjang 
benda

f. Banyangan benda sama 
dengan panjang benda

g. Terbenamnya seluruh 
bundaran matahari

h. Terbenamnya sebagian 
bundaran matahari

12. Sebuah tongkat lurus 
ditancapkan di atas permukaan 
tanah yang datar sepanjang 100 
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cm , berdasarkan dari tongkat 
tersebut waktu utama (fadlilah) 
untuk mengerjakan salat zuhur 
ketika bayangan benda 
sepanjang ....
a. 75 cm c. 25 cm
b. 45 cm d. 125 cm

13. Acuan untuk waktu istwa 
adalah ....
a. sinar bulan
b. sinar matahari
c. sinar bintang
d. pengumuman depag

SKOR NILAI : Jumlah Soal X 10 = 100

Pulokulon,   - 11 - 2013
Guru Mapel IPA Peneliti

Nurchayati, S.Pd. Muhamad Maftuh
NIP. NIM. 4001409108

Mengetahui,
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Lampiran 17



117



118

Lampiran 18



119



120



121



122



123

Lampiran 19
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Lampiran 20

ANALISIS TES HASIL BELAJAR SISWA

Mapel : IPA Keterangan

Kelas
: VIII 
A L = Lulus

Batas Lulus : 60 TL = Tidak Lulus

NO
KODE 
SISWA

SKOR PRETEST RERATA 
SKOR 

PRETEST
NILAI KET.

SKOR POSTTEST RERATA 
SKOR 

POSTTEST
NILAI KET.

GAIN 
SISWA

KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A-01 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 80 L 0,60 sedang

2 A-02 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 L 0,80 tinggi

3 A-03 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 70 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

4 A-04 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 60 L 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90 L 0,75 tinggi

5 A-05 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 40 TL 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 80 L 0,67 sedang

6 A-06 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 50 TL 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 70 L 0,40 sedang

7 A-07 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 40 TL 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 80 L 0,67 sedang

8 A-08 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 50 TL 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 70 L 0,40 sedang

9 A-09 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 70 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

10 A-10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 40 TL 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 L 0,83 tinggi

11 A-11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 60 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

12 A-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 30 TL 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 L 0,71 tinggi

13 A-13 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

14 A-14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 20 TL 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 L 0,75 tinggi

15 A-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 20 TL 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 70 L 0,63 sedang

16 A-16 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 40 TL 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 80 L 0,67 sedang

17 A-17 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi
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18 A-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 30 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 L 0,86 tinggi

19 A-19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 40 TL 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 80 L 0,67 sedang

20 A-20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 30 TL 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 70 L 0,57 sedang

21 A-21 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 30 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 90 L 0,86 tinggi

22 A-22 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 40 TL 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 80 L 0,67 sedang

23 A-23 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

24 A-24 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 50 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 L 1,00 tinggi

25 A-25 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 40 TL 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 L 0,83 tinggi

RERATA 4,40 44 8,64 86 0,76 tinggi

MAX 7 70 10 100 1,00 tinggi

MIN 2 20 7 70 0,63 sedang

JUMLAH SISWA LULUS 4 JUMLAH SISWA LULUS 25

JUMLAH SISWA TIDAK LULUS 21 JUMLAH SISWA TIDAK LULUS 0
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Lampiran 21

DOKUMENTASI

Uji Coba Skala Kecil Uji Coba Skala Kecil

Pertemuan 1 Pretest pertemuan 1
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Pertemuan 2 Siswa praktik dengan alat peraga

Siswa berdiskusi mengisi LDS Siswa Berdiskusi Mengisi LDS

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok
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Lampiran 24



132

Lampiran 25
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Lampiran 26
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Lampiran 27

SUNDIAL FOTOTROPISME

A. Konsep Dasar

Sundial fototropisme adalah jam matahari yang didasarkan pada prinsip 

peristiwa rotasi bumi. Rotasi bumi berdampak adanya gerak semu harian 

matahari yang mengakibatkan seolah-olah matahari terbit dari ufuk timur 

saat pagi hari, berjalan menuju dan tenggelam di ufuk barat saat petang. 

Ketika sinar matahari terkena benda maka di balik benda akan timbul 

bayangan. Saat pagi hari bayangan benda memanjang di arah barat benda, 

bayangan akan memendek ke timur bersamaaan dengan berjalannya 

matahari ke barat. Saat tepat tengah hari atau saat matahari tepat 

berkulminasi bayangan tepat di bawah benda. Bayangan akan timbul 

kembali dan memanjang ke barat bersamaan dengan berjalannya matahari 

ke timur, dan pada puncaknya bayangan akan menghilang saat matahari 

tenggelam di ufuk barat.

Saat jam almanak belum ditemukan untuk menandai waktu salah satu 

yang dilakukan manusia adalah mengamati jalannya matahari yaitu 

dengan mengamati bayangan benda ketika terkana sinar matahari yang 

lebih lazim dikenal sebagai jam matahari. Di kalangan masyarakat muslim 

Gambar 1 Bayangan Timbul Karena Terkena Sinar
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dikenal kegiatan wajib yang dilakukan setiap hari yaitu salat wajib lima 

waktu yang dua diantaranya dikerjakan saat siang hari yaitu salat zuhur 

dan asar. 

Untuk mengetahui dan menentukan waktu salat zuhur dan asar 

masyarakat muslim juga memanfaatkan matahari yaitu dengan mengamati 

memanjang dan memendeknya bayangan. Bahkan sampai saat ini 

penggunaan jam matahari ini masih digunakan khususnya di kalangan 

masyarakat muslim tradisionalis dan pesantren karena jam matahari ini 

dianggap menunjukkan waktu lebih akurat dari pada jam almanak. Di 

kalangan masyarakat muslim tradisionalis dan pesantren jam matahari 

lebih dikenal dengan sebutan “Bencet”.

Matahari sebagai pusat tata surya kita sangat bermanfaat bagi makhluk 

hidup, karena sumber cahayanya adalah salah satu sumber energi yang 

paling dibutuhkan bukan hanya bagi manusia tetapi juga tumbuhan. Selain 

sebagai sumber energi bagi tumbuhan, berjalannya matahari dari ufuk 

timur menuju ufuk barat juga diikuti oleh salah satu tumbuhan yaitu bunga 

matahari. Kepala bunga matahari akan bergerak dari arah timur menuju 

barat mengikuti berjalannya matahari. Gerak tumbuhan bunga matahari ini 

disebut dengan gerak fototropisme positif.

Gambar 2 Kepala Bunga Matahari Bergerak  Mengikuti Matahari
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B. Fungsi dan Prinsip Kerja

Fungsi alat peraga IPA terpadu sundial fototropisme adalah untuk 

mempelajari gerak semu harian matahari yang merupakan dampak dari 

gerak rotasi bumi. Sundial fototropisme juga untuk mempelajari gerak 

fototropisme positif pada tumbuhan. Selain itu, alat peraga ini juga untuk 

mempelajari waktu istiwa (waktu berdasarkan sinar matahari) dan waktu 

zuhur dan asar dan sekaligus dapat untuk mengamati langsung waktu 

istiwa dan waktu zuhur dan asar dengan meletakkan alat di tempat yang 

terkena sinar matahari.

Prinsip kerja alat peraga ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada 

papan dasar terdapat garis-garis lingkaran dan di tengah lingkaran 

terdapat lubang sebagai tempat batang besi sepanjang 4,5 cm di atas 

permukaan papan, begitu pula pada papan dinding terdapat garis-garis 

lurus yang berjarak 150 antara satu garis dengan garis yang lain dan di 

pangkal garis terdapat lubang  sebagai tempat batang besi dan ujung garis 

di lengkapi dengan angka. Lampu yang terletak di rel lengkung merupakan 

replika matahari yang dapat bergerak dari timur ke barat, hal ini 

menunjukkan gerak matahari. Ketika batang besi terkena sinar lampu, di 

bawah  batang besi timbul bayangan yang bergerak bersamaan dengan 

jalannya matahari. Ketika bayangan yang timbul di bawah batang besi 

pada papan dasar bergerak dan mengenai garis lingkaran pada papan 

dasar waktu salat zuhur dan asar diketahui. Ketika bayangan yang timbul 

di bawah batang besi pada papan dinding bergerak dan mengenai garis 

lurus waktu istiwa diketahui. Alat ini juga bisa untuk menunjukkan waktu 

yang sesungguhnya dengan meletakkan alat peraga di tempat yang terkena 

sinar matahari.

Lubang pada papan dasar selain tempat untuk batang besi, juga sebagai 

tempat replika bunga matahari. Kepala replika bunga matahari dan 
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matahari terdapat magnet yang akan saling tarik-menarik. Dengan 

memasang replika bunga matahari dan menggerakkan replika matahari 

dari timur kebarat, kepala bunga akan ikut bergerak. Hal ini untuk 

menunjukkan gerak fototropisme positif yang sumber rangsangannya 

adalah sinar matahari.

C. Desain Alat Peraga Sundial Fototropisme

Papan dinding

Replika matahari

Replika bunga matahari

Rel replika matahari

Besi pendek

Papan dasar

Besi panjang

Kompas

Waterpass

Garis lurus

Garis lingkaran

Gambar 3 Desain Sundial Fototropisme
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D. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan:

No Alat dan bahan No Alat dan bahan 

1 Gergaji 2 Papan 

3 Spidol 4 Jeruji sepeda 

5 Pensil 6 Botol minyak

7 Penggaris 8 Kompas 

9 Penggaris siku 10 Essel



139

11 Busur 12 Jepitan yuyu

13 Jangka 14 Kuningan stop kontak

15 Kuas 16 Magnet 

17 Gergaji triplek 18 cat

19 Obeng 20 Tinter 
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21 Tatah  22 Palu 

23 Amplas elektronik 24 Tanggrem 

25 Paralon besar 26 Benang string

27 Bunga matahari plastik 28 Saklar, baterai dan lampu

E. Cara Pembuatan Alat Peraga Sundial Fototropisme

1. Menyiapkan alat dan bahan.

2. Menghaluskan papan dengan amplas.
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3. Memotong papan, dengan rincian untuk dasar 21 x 21 cm satu buah dan 

untuk dinding 21 x 7,5 cm dua buah.

4. Membuat tempat untuk esel.

5. Mencari titik tengah papan dasar kemudian melubanginya.

6. Membuat 6 lingkaran pada papan dasar dengan lubang tengah sebagai 

jari-jari, dengan rincian lingkaran pertama dengan jari-jari 1 mm, 

lingkaran kedua dengan jari-jari 1,2 cm, lingkaran ketiga dengan jari-jari 

2,25 cm, lingkaran keempat dengan jari-jari 4,5 cm, lingkaran kelima 

dengan jari-jari 6,75 cm dan lingkaran keenam dengan jari-jari 9 cm.

7. Menggaris tengah papan dasar searah dengan arah utara selatan, 

kemudian menulis huruf U pada ujung utara dan S pada ujung selatan.

8. Menggambar busur di tengah dua papan dinding dengan jari-jari 4,5 cm, 

kemudian membaginya dengan garis-garis, setiap garis 15 derajat dan 

menulis angka di setiap ujung garis berturut-turut mulai jam 6 pagi 

(pada papan dinding bagian barat) sampai jam 6 sore (pada papan 

dinding bagian timur), kemudian melubangi jari-jari busur.

9. Menempel tenol pada garis-garis yang terdapat pada papan dasar dan 

papan dinding dengan lem begitu juga dengan angka dan huruf U.

10. Menggergaji paralon sebagai rel replika matahari.

11. Memotong kartu perdana bekas berbentuk lingkaran dan merangkainya 

lampu dengan baterai dan magnet sebagai replika matahari.

12. Memasang lampu replika matahari pada rel dengan benang.

13. Memasang rel pada papan dasar.

14. Memasang papan diding pada papan dasar dengan menggunakan essel.

15. Menyiapkan dua jeruji sepeda, yang pertama dipotong dengan panjang 5 

cm dengan rincian 0,5 cm masuk pada lubang papan dasar dan yang 

kedua dibengkokkan pangkalnya untuk pegangan.

16. Memasang drat jeruji di tengah papan dasar.

17. Membuat tempat untuk waterpass di tepi papan dasar sebelah barat.
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18. Membuat tempat untuk kompas di tepi papan dasar sebelah timur.

19. Memasang esel pada papan.

20. Memasang waterpass dengan lem.

21. Memasang kompas dengan lem.

22. Memasang jepitan yuyu (dibagian luar paling bawah papan dinding 

dengan papan dasar).

23. Memasang drat jeruji di papan dinding bagian selatan.

24. Memasang paku pada setiap dinding bagian luar untuk tempat jeruji 

sekaligus untuk kunci.

25. Membuat replika bunga matahari dari bunga plastik dengan cara 

memotong bagian kepala bunga dan memasang magnet di bagian kepala 

bunga dengan lem kemudian mengaitkan kembali dengan benang agar 

bisa bergerak.

26. Mewarnai dengan cat sesuai dengan selera.

F. Cara Penggunaan Alat Peraga Sundial Fototropisme

1. Cara kerja alat peraga untuk mengetahui jam istiwa:

a. Membawa alat ketempat yang terkena sinar matahari (untuk latihan 

dengan memasang rel replika matahari).

b. Mengambil dua batang besi yang terdapat pada tutup.

c. Membuka tutup sundial fototropisme.

d. Memasang batang besi pendek di lubang tengah papan dasar.

e. Memasang batang besi panjang pada papan dinding dengan cara 

memasukkan melalui lubang bagian luar papan dinding utara 

kemudian mengaitkan pada lubang bagian dalam papan dinding 

selatan.

f. Mencari arah utara selatan dengan kompas, dengan huruf U pada 

papan dasar untuk arah utara dan S untuk arah selatan.

g. Mencari kedataran permukaan dengan melihat garis pada waterpass.
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h. Melihat bayangan yang dihasilkan batang besi panjang, garis yang 

terdapat angka pada papan dinding yang tertutup bayangan 

menunjukkan jam istiwa dan bila bayangan menutupi garis tengah 

papan dasar, maka menunjukkan jam tengah hari tepat atau 

matahari tepat di tengah langit.

2. Cara kerja alat untuk mengetahui waktu salat adalah dengan melihat 

bayangan yang dihasilkan batang besi pendek pada papan dasar mulai 

sebelum tengah hari tiba, dengan rincian bila bayangan: 

a. Mengenai garis lingkaran pertama, menunjukkan waktu zuhur tiba 

sekaligus menunjukkan waktu utama mengerjakan salat zuhur.

b. Mengenai garis lingkaran kedua, menunjukkan waktu pilihan 

mengerjakan salat zuhur.

c. Mengenai garis lingkaran ketiga, menunjukkan waktu zuhur usai.

d. Melewati garis lingkaran ketiga, menunjukkan waktu asar tiba 

sekaligus menunjukkan waktu utama mengerjakan salat asar.

e. Mengenai garis lingkaran keempat, menunjukkan waktu pilihan 

mengerjakan salat asar.

f. Terbenamnya matahari waktu asar selesai.

3. Cara kerja alat peraga untuk mempelajari gerak fototropisme pada 

tumbuhan:

a. Memasang rel yang berbentuk lengkung searah dengan arah timur-

barat yang ditunjukkan sundial fototropisme.

b. Memasang replika bunga matahari tepat di tengah-tengah papan 

dasar.

c. Memasang replika matahari di rel bagian timur.

d. Menggerakkan replika matahari dari timur kebarat seolah-olah 

matahari berjalan dari timur menuju barat.
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