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ABSTRAK 

Sujiono. 2014. Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis Problem Based 

Learning Tema Gerak untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. 

Skripsi, Jurusan IPA Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Arif Widiyatmoko, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Modul, IPA Terpadu, Berpikir kritis 

 

Pembelajaran IPA terpadu sudah mulai diaplikasikan di SMP/MTs, tetapi belum 

semua sekolah menerapkan hal tersebut. Pengembangan modul IPA Terpadu 

berbasis PBL dengan tema Gerak dapat membantu sebagai suplemen sumber 

belajar IPA terpadu.Penelitianbertujuan untuk mengetahui kelayakan modul IPA 

terpadu berbasis PBL pada tema Gerak yang dikembangkan dan keefektifan 

modul yang dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa.Metode yang diterapkan Research and Development (R&D).Uji coba 

produk dilakukan di MTs Sudirman Kawengen Kabupaten Semarang.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penilaian modul IPA terpadu berbasis PBL oleh 

pakar memperoleh rata-rata skor 3,6 dengan kriteria layak. Pada uji coba skala 

kecil, modul yang dikembangkan mendapat rata-rata persentase skor 82% dengan 

respon sangat baik oleh siswa. Hasil uji coba skala besar menunjukkan bahwa 

modul yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran mendapat rata-rata 

persentase skor 88,96% dari siswa dan guru 94,79% dengan respon sangat baik 

oleh guru dan siswa.Keefektifan modul dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa memperoleh rata-rata skor 0,6 dengan kriteria sedang. Hasil belajar 

siswa memperoleh nilai rata-rata 80,34 dengan ketuntasan klasikal kelas 100%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema Gerak layak dan efektif diterapkan dalam proses pembelajaran 

kelas VIII di MTs Sudirman. 
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ABSTRACT 

 

Sujiono. 2014. Development Module Integrated Science-Based Motion Themes 

Problem Based Learning to Improve Students Critical Thinking Skills. Final 

project, Department of Integrated Science Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences, State University of Semarang. Advisor Arif Widiyatmoko, M.Pd.  

 

Keywords : Module, Integrated Science, Critical Thinking  

 

Integrated science learning has been implemented in junior high schoolon an 

equal, but not all schools have implemented science integratedly. Development of 

integrated science module based PBL in theme “Movement” is able to help as 

learning source supplement in integrated science. This research aim to know the 

feasibility and effectivity of developed module in increasing student’s critical 

thinking ability. Method of this research is Research and Development (R&D). 

Product experiment was done in MTs SudirmanKawengen, Semarang Regency. 

Result of the research showed that science module based PBL assessed by 

validators got 3.6 mean score with fair criterium. In small experiment, the 

developed module got 82% mean percentage with an excellent response from 

students. Result of large experiment showed that the developed module got 

88.96% score from students and 94.79% score from teachers with an excellent 

responses from teachers and students. Module effectiveness in gain of student’s 

critical thinking skill got 0.6 mean score with the criterion being. Result of  

learning outcomes got 80.34 mean score with 100% classical completeness.  

Based on the research, we can conlude that scientific module based PBL in theme 

“Movement” is feasible and effective to be implemented in science teaching and 

learning grade 8 in MTs SudirmanKawengen. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permendikbud Nomor. 68 Tahun 2013 menyatakan bahwa substansi mata 

pelajaran IPA di SMP/MTs merupakan IPA Terpadu.Model pembelajaran terpadu 

merupakan salah satu model pembelajaran yang diamanatkan untuk diterapkan 

guru dalam kegiatan pembelajaran IPA. Pembelajaran terpadu dalam IPA dapat 

dikemas dengan tema atau topik tentang suatu wacana yang dibahas dari berbagai 

sudut pandang atau disiplin keilmuan yang mudah dipahami dan dikenal siswa. 

Proses pembelajaran IPA terpadu, suatu konsep atau tema dibahas dari berbagai 

aspek bidang kajian dalam bidang kajian IPA. Melalui pembelajaran terpadu 

siswa dilatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari 

secara menyeluruh (holistik), bermakna, otentik dan aktif. 

Saat ini pembelajaran IPA di sekolah mulai diterapkan pembelajaran IPA 

terpadu namun belum semua MTs menerapkan pembelajaran IPA terpadu. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu buku guru yang 

digunakan belum bersifat terpadu. Buku guru merupakan salah satu sumber 

belajar yang digunakan guru dalam pembelajaran. Sampai penelitian ini disusun 

buku guru IPA kelas delapan kurikulum 2013 belum tersedia. Buku guru penting 

dalam pembelajaran IPA disekolah agar terlaksana secara maksimal. Sumber 

belajar lain yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah modul.  

Modul adalah bahan ajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum 

tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan 

memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar siswa 

menguasai kompetensi yang diajarkan (Purwanto, 2007). Modul dalam 

pembelajaran IPA kurikulum 2013 digunakan sebagai suplemen sumber belajar 

bagi siswa dalam proses belajar. Peneliti mengembangkan modul dikarenakan 

memiliki beberapa alasan, antara lain: pembelajaran menggunakan modul akan 

mempermudah siswa dalam mempelajari materi selain itu dengan menggunakan 

modul siswa dapat belajar secara mandiri (Prastowo, 2011). Modul dapat 

http://www.kajianpustaka.com/2013/03/pengertian-kelebihan-kelemahan-modul-pembelajaran.html
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menunjang peran guru dalam proses pembelajaran karena peran guru dalam 

pembelajaran menggunakan modul dapat diminimalkan, sehingga pembelajaran 

lebih berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran IPA bukan lagi mendominasi dalam pembelajaran. 

PembelajaranIPA di MTs Sudirman Kawengenmenggunakan modul 

sebagai suplemen sumber belajar siswa. Modul yang digunakan  juga belum 

bersifat terpadu, karena antara materi biologi dan fisika masih menggunakan 

modul yang terpisah. Pembelajaran IPA yang dilaksanakan kurang mengaktifkan 

siswa sehingga menyebabkan siswa pasif dalam pembelajaran, hal itu 

menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi IPA 

belum dimaksimalkan. Solusi dari hal tersebut maka pembelajaran harus dikemas 

dalam sebuah model pembelajaran yang menarik dan mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa.Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan 

alternatif pilihan adalah model pembelajaran problem based learning (PBL). 

Problem Based Learning menurut Rusman (2012) merupakan  salah satu 

pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat 

tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata. Peneliti 

memilih model PBL dikarenakan model tersebut memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain: model pembelajaran PBL memiliki karakteristik: (1) pengajuan 

pertanyaan atau masalah (memahami masalah), (2) berfokus pada keterkaitan 

antar disiplin, (3) penyelidikan otentik, (4) menghasilkan karya atau produk yang 

kemudian dipamerkan, dan (5) kerja sama antar siswa dalam kelompok belajar 

(Rusman, 2012). Selain itu model PBL dapat memberikan kesempatan pada siswa 

bereksplorasi mengumpulkan data untuk memecahkan masalah, sehingga siswa 

mampu untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis dalam menemukan 

alternatif pemecahan masalah ( Susilo, 2012).   

Penelitian Handayani (2009) menunjukan bahwa penerapan model PBL 

efektif untuk meningkatakan kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar 

siswa. Model PBL diharapkan lebih baik untuk meningkatkan keaktifan siswa dan 

dapat menuntut siswa agar lebih berpikir kritis jika dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Penerapan model PBL pada pembelajaran IPA 
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diharapkan siswa  mampu menggunakan dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai 

strategi penyelesaian. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memutuskan untuk 

menggunakan model PBL dalam pengembangan modul yang dilaksankan. 

Penelitian ini penting untuk mengembangkan modul IPA terpadu yang 

dipadukan dengan model PBL. Pengembangan modul ini dapat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaranIPA dan menimbulkan suasana  belajar siswa 

yang menuntut keaktifan dari siswa melalui kelompok belajar saat proses 

pembelajaran berlangsung.Penelitian ini berjudul “Pengembangan modul IPA 

terpadu berbasis PBL tema  gerak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak layak digunakan sebagai 

bahan ajar untuk siswa MTs? 

2. Apakah modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak efektif dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran di MTs? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kelayakan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak yang 

dikembangkan. 

2. Mengetahui keefektifan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak yang 

dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa MTs. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat dalam pembelajaran IPA baik siswa, guru, maupun peneliti. 

1. Siswa akan memperoleh sumber belajar berupa modul IPA sebagai suplemen 

belajar yang menggunakan model pembelajaran PBL sesuai dengan kurikulum 

pembelajaran IPA untuk MTs. 
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2. Guru akan mendapatkan alternatif sumber belajar berupa modul pada tema 

gerak yang dikemas dengan model PBL sesuai dengan kurikulum pembelajaran 

IPA untuk siswa MTs. 

3. Peneliti dapat mengembangkan kemampuan menghasilkan karya ilmiah 

dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat mengikuti proses 

perkuliahan. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah agar mewujudkan satu kesatuan dalam berpikir dan 

menghindari kesalahan makna kata, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi. 

1.5.1 Modul 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh, 

sistematis dan memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana serta 

didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik 

(Daryanto, 2013).Modul yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa modul 

yang menyajikan masalah sebagai bahan yang harus diselesaikan siswa, materi 

pembelajaran dan lembar kegiatan siswa serta evaluasi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan model pembelajaran PBL. 

1.5.2 IPA Terpadu 

IPA terpadu adalah sebuah pendekatan integratif yang mensintesis 

perspektif (sudut pandang/tinjauan) semua bidang kajian dalam IPA untuk 

memecahkan permasalahan (Wilujeng, 2011). IPA terpadu merupakan  

pendekatan pembelajaran IPA yang menghubungkan atau memadukan berbagai 

bidang kajian IPA menjadi satu pokok bahasan. IPA terpadu dalam penelitian ini 

mencakup materi fisika dan biologi yang dipadukan dalam satu tema yaitu Gerak. 

Materi yang akan dipelajari yaitu gaya dan Hukum Newton (fisika) serta gerak 

pada tumbuhan (biologi) mengingat keterbasatasan waktu peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. 

1.5.3 PBL 

Model PBLatau pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model 

pembelajaran yang didesain untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. 
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Menurut Trianto (2007), PBL merupakan model pembelajaran yang didasarkan 

pada permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan 

yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Jika hal itu 

diterapkan memungkinkan siswa memahami konsep bukan sekedar menghafal 

konsep IPA. Selain itu PBL juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. 

Penggunaan PBL pada penelitian ini diintegrasikan dalam modul pembelajaran 

yang dikembangkan. 

1.5.4 Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang 

dapat digunakan dalam pembentukkan sistem konseptual siswa. Menurut Ennis 

sebagaimana dikutip oleh Rosnawati (2009) berpikir kritis adalah cara berpikir 

reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk 

menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Berpikir kritis dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan hasil tes soal berpikir kritis yang telah 

dilakukan ujicoba dan dilakukan analisis butir soal.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran IPA Terpadu 

2.1.1 IPA Terpadu 

Model pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada siswa. Bermakna artinya dalam pembelajaran terpadu, siswa akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami 

(Depdiknas, 2010). IPA terpadu adalah sebuah pendekatan integratif yang 

mensintesis perspektif (sudut pandang/tinjauan) semua bidang kajian dalam IPA 

untuk memecahkan permasalahan. IPA terpadu adalah suatu pendekatan 

pembelajaran IPA yang menghubungkan atau memadukan berbagai bidang kajian 

IPA menjadi satu kesatuan bahasan. Pembelajaran IPA secara terpadu juga harus 

mencakup dimensi sikap, proses, produk, aplikasi, dan kreativitas (Wilujeng, 

2011). 

Pembelajaran IPA terpadu apabila diartikan secara terpisah, IPA adalah 

suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah serta menuntut 

sikap ilmiah sedangkan pembelajaran terpadu dilaksanakan melalui eksplorasi 

topik. Eksplorasi topik diangkat suatu tema tertentu yang kemudian baru 

membahas masalah konsep-konsep pokok yang terkait dalam tema (Trianto, 

2012). 

2.1.2 Unsur dalam Pembelajaran IPA 

Menurut Parmin & Sudarmin (2013), terdapat empat unsur utama dalam 

IPA yaitu:  

(1) Sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, mahluk hidup, serta 

hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru  yang dapat 

dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA  bersifat open ended.  
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(2) Proses: prosedur pemecahan masalah  melalui metode ilmiah, metode 

ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau 

percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan simpulan. 

(3) Produk: berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

(4) Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.1.3 Tujuan Pembelajaran IPA Terpadu 

Model pembelajaran IPA terpadu direkomendasikan di tingkatan MTs, 

karena memiliki beberapa tujuan, yaitu 

(1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 

Pembelajaran yang disajikan terpisah-pisah dalam energi dan 

perubahannya, makhluk hidup dan proses kehidupan, materi dan sifatnya, dan 

bumi-alam semesta memungkinkan adanya tumpang tindih dan pengulangan, 

sehingga membutuhkan waktu dan energi yang lebih banyak, serta membosankan 

bagi siswa. Apabila konsep yang tumpang tindih dan pengulangan dapat 

dipadukan, maka pembelajaran akan lebih efisien dan efektif. Keterpaduan bidang 

kajian dapat mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas tinggi karena 

adanya tuntutan untuk memahami keterkaitan antara satu materi dengan materi 

yang lain. Guru dituntut memiliki kecermatan, kemampuan analitik, dan 

kemampuan kategorik agar dapat memahami keterkaitan atau kesamaan materi 

maupun metodologi. 

(2) Meningkatkan minat dan motivasi 

Pembelajaran IPA Terpadu dapat mempermudah dan memotivasi siswa 

untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan 

antara konsep pengetahuan dan nilai atau tindakan yang termuat dalam 

tema.Model pembelajaran yang terpadu dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari 

dapat menggiring siswa untuk berpikir luas dan mendalam untuk menangkap dan 

memahami hubungan konseptual yang disajikan guru. Selanjutnya siswa akan 

terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, menyeluruh, sistimik, dan analitik. Siswa 

akan lebih termotivasi dalam belajar jika merasa bahwa pembelajaran itu 
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bermakna baginya dan apabila siswa berhasil maka siswa akan menerapkan apa 

yang telah dipelajarinya. 

(3) Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus 

Model pembelajaran IPA  terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, dan 

sarana, serta biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat 

diajarkan sekaligus. Selain itu, pembelajaran terpadu juga menyederhanakan 

langkah-langkah pembelajaran. Hal ini terjadi karena adanya proses pemaduan 

dan penyatuan sejumlah standar kompetensi, kompetensi dasar, dan langkah 

pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan atau keterkaitan antar bidang 

kajian IPA (Trianto, 2012). 

2.1.4 Kelebihan Pembelajaran IPA Terpadu 

Pembelajaran IPA Terpadu memiliki kelebihan antara lain: 

(1) Pembelajaran IPA terpadu menggabungkan berbagai bidang kajian akan 

terjadi penghematan waktu, karena ketiga bidang kajian (fisika, kimia dan 

biologi) dapat dibelajarkan sekaligus. Tumpang tindih materi juga dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan. 

(2) Siswa dapat melihat hubungan yang bermakna antarkonsep energi dan 

perubahannya, materi dan sifatnya, makhluk hidup dan proses kehidupan 

serta bumi dan antariksa. 

(3) Meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa, karena siswa dihadapkan pada 

gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi 

situasi pembelajaran. 

(4) Pembelajaran terpadu menyajikan penerapan/aplikasi tentang dunia nyata 

yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan 

pemahaman konsep dan kepemilikan kompetensi IPA. 

(5) Motivasi belajar siswa dapat diperbaiki dan ditingkatkan. 

(6) Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat 

menjembatani antara pengetahuan awal siswa dengan pengalaman belajar 

yang terkait, sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan 

mendalam, dan memudahkan memahami hubungan materi IPA dari satu 

konteks ke konteks lainnya. 
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(7) Meningkatkan kerja sama antarguru bidang kajian terkait, guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, siswa/guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih 

bermakna. 

2.1.5 Kelemahan Pembelajaran IPA Terpadu 

Selain kelebihan yang telah dikemukakan, pembelajaran terpadu dalam 

IPA juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut 

2.1.5.1 Aspek Guru 

Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan 

metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan 

mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali 

informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan 

dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang 

kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran terpadu dalam IPA  

akan sulit terwujud. 

2.1.5.2 Aspek Siswa 

Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif 

“baik”, baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya.Hal ini terjadi 

karena model pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan analitik 

(mengurai), kemampuan asosiatif (menghubung-hubungkan), kemampuan 

eksploratif dan elaboratif (menemukan dan menggali). Apabila kondisi ini tidak 

dimiliki, maka penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit 

dilaksanakan. 

2.1.5.3 AspekSarana dan Sumber Pembelajaran 

Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi 

yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Semua ini akan 

menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Apabila 

sarana ini tidak dipenuhi, maka penerapan pembelajaran terpadu juga akan 

terhambat. 
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2.1.5.4 AspekKurikulum 

Kurikulum harus luwes, berorientasi pada pencapaian ketuntasan 

pemahaman siswa (bukan pada pencapaian target penyampaian materi). Guru 

perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian 

keberhasilan pembelajaran siswa. 

2.1.5.5 Aspek Penilaian 

Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh 

(komprehensif), yaitu menetapkan keberhasilan belajar siswa dari beberapa 

bidang kajian terkait yang dipadukan. Oleh karena itu, guru selain dituntut untuk 

menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang 

komprehensif, juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain, apabila materi 

pelajaran berasal dari guru yang berbeda. 

2.1.5.6 Suasana Pembelajaran 

Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang 

kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Hal itu berarti, pada saat 

mengajarkan sebuah tema, maka guru berkecenderungan menekankan atau 

mengutamakan substansi gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, 

dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. 

2.2 Modul 

2.2.1 Pengertian Modul 

Modul merupakan suatu salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang 

terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang 

spesifik (Daryanto, 2013). Sedangkan menurut Prastowo (2012) menyatakan 

modul merupakan  bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar 

mereka dapat belajar mandiri dengan bimbingan yang minimal dari pendidik. 

 Sebuah modul harus menarik sehingga memiliki daya tarik oleh 

pembacanya. Menurut Parmin (2012) ciri-ciri modul sebagai berikut (1) didahului 

oleh pernyataan sasaran belajar;(2) pengetahuan disusun sedemikian rupa, 

sehingga dapat menggiring partisipasi siswa secara aktif;(3) memuat sistem 
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penilaian berdasarkan penguasaan;(4) memuat semua unsur bahan palajaran dan 

semua tugas pelajaran;(5) memberi peluang bagi perbedaan antar individu siswa; 

dan (6) mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas. 

2.2.2 Tujuan Penyusunan Modul 

Tujuan dari penyusunan modul menurut Prastowo (2012), antara lain 

(1) Siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. 

(2) Peran guru tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran. 

(3) Melatih kejujuran siswa. 

(4) Mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar siswa. 

(5) Siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah 

dipelajari. 

2.2.3 Fungsi Modul 

Modul dalam pembelajaran berfungsi sebagai bahan ajar yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat belajar lebih terarah dan sistematis, 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang diajarkan selama mengikuti 

proses belajar mengajar (Purwanto, 2007). 

2.2.4 Pengembangan Modul 

Modul yang akan dikembangkan dalam penelitian ini melakukan sedikit 

modifikasi dengan menambahkan lembar kegiatan siswa yang dapat dilakukan 

didalam kelas. Berikut ini beberapa komponen dalam modul yang akan 

dikembangkan antara lain: 

(1) Cover 

Cover dalam pengembangan modul ini berisikan judul modul, penyusun 

modul, dan gambar menarik yang menggambarkan isi modul sehingga dapat 

menarik siswa untuk mempelajari modul. 

(2) Petunjuk penggunaan modul 

Petunjuk penggunaan modul berisi petunjuk-petunjuk untuk guru dan 

siswa sebelum menggunakan modul agar pembelajaran dapat diselenggarakan 

secara efisien. 

(3) Daftar isi 
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Daftar isi memuat rincian isi dalam modul yang dikembangkan yang 

dilengkapi nomor halaman. 

(4) Bagan keterpaduan dan peta konsep 

Bagan keterpaduan memuat konsep yang dipadukan dalam pembelajaran 

IPA yang dikembangkan. Peta konsep berisikan bagan konsep yang harus 

dipelajari siswa sehingga pemahaman siswa lebih utuh dalam mempelajari materi 

gerak. 

(5) Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran 

Kompetensi dasar memuat kompetensi yang dipelajari sesuai dengan 

kurikulum. Indikator pembelajaran memuat beberapa indikator pencapaian 

kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

(6) Penyajian masalah 

Penyajian masalah memuat contoh permasalahan nyata dalam kehidupan 

sebagai bahan untuk dipelajari siswa sehingga siswa menjadi tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Penyajian masalah ini berkaitan dengan model 

PBL yang dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. 

(7) Lembar kegiatan siswa 

Lembar kegiatan siswa memuat kegiatan penyelidikan yang harus 

dikerjakan siswa dalam kelompok untuk memecahakan masalah yang ditemukan 

sebelumnya sehingga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajari. 

(8) Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran memuat materi-materi konsep yang dipelajari sebagai 

bahan penguat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

(9) Rangkuman 

Rangkuman memuat ringkasan materi yang telah dipelajari siswa, 

sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik. 

(10) Evaluasi 

Evaluasi dalam modul yang dikembangkan memuat soal-soal evaluasi 

yang dikerjakan siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

konsep yang telah dipelajari. 

(11) Daftar pustaka 
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Daftar pustaka memuat rujukan yang digunakan dalam penyusunan draf 

modul yang dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. 

Modul dikatakan efektif apabila mudah dipahami untuk mencapai 

kompetensi tertentu. Selain itu, menurut Wening sebagaimana dikutip Parmin 

(2012) efisiensi modul juga berdasarkan biaya penggandaan yang terjangkau, 

sedangkan kelayakan ditentukan dari sistematika penulisan modul yang mudah 

dipahami, materi relevan dengan kompetensi yang diukur dan rujukan yang 

digunakan mutakhir. 

Prosedur penyusunan sebuah modul harus mengikuti prosedur yang sesuai. 

Prinsip pengembangan suatu modul meliputi: analisis kebutuhan, pengembangan 

desain modul, implementasi, penilaian, evaluasi dan validasi, serta jaminan 

kualitas (Daryanto, 2013). Selain itu pengembangan suatu desain modul dilakukan 

dengan tahapan yaitu: menetapkan strategi pembelajaran dan media, memproduksi 

modul, dan mengembangkan perangkat penilaian. Oleh karena itu , modul disusun 

berdasarkan desain yang telah ditetapkan. 

Penilaian dalam penyusunan modul mengacu pada deskripsi komponen 

yang dikeluarkan oleh BSNP yang meliputi : (1) komponen kelayakan isi,            

(2) komponen kebahasaan, (3) komponen penyajian, dan (4) komponen 

kegrafikan.  

a. Komponen kelayakan isi 

(1) Cakupan materi; 

(2) Akurasi sajian; 

(3) Kemutakhiran; 

(4) Mengandung wawasan produktivitas; 

(5) Merangsang keingintahuan; 

(6) Mengembangkan kecakapan hidup;  

(7) Mengembangkan wawasan kebinekaan; dan 

(8) Mengandung wawasan kontekstual. 

b. Komponen kebahasaan 

(1) Sesuai dengan perkembangan siswa; 

(2) Komunikatif dan interaktif; 
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(3) Lugas; 

(4) Koherensi dan keruntutan alur pikir; 

(5) Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia; dan 

(6) Penggunaan istilah dan simbol/lambang. 

c. Komponen penyajian pembelajaran 

(1) Teknik penyajian; dan 

(2) Pendukung penyajian materi. 

d. Komponen kegrafikan 

(1) Kesesuaian ukuran font; 

(2) Layout dan tata letak; 

(3) Desain tampilan; dan 

(4) Keterbacaan. 

Modul IPA terpadu yang dikembangkan dalam peneltian ini telah 

disesuaikan dengan karakteristik model PBL yang digunakan. Karakteristik model 

PBL mengangkat permasalahan sebagai starting point atau pembuka 

pembelajaran.Modul IPA yang dikembangkan telah dilengkapi tiga masalah yang 

diajukan sebgai ciri model PBL yang digunakan. Masalah yang pertama disajikan 

untuk menarik siswa mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak akar tanaman. 

Masalah kedua berkaitan dengan gerak pada tumbuhan putri malu dan faktor yang 

mempengaruhi, dan masalah ketiga berkaitan dengan pengaruh gaya gesek 

terhadap peristiwa terpeleset di lantai. 

 Masalah-masalah yang disajikan tersebut berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa, agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

yang kontekstual akan membuat siswa lebih berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran, karena dalam pembelajaran kontekstual materi yang dipelajari 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Masalah-masalah yang 

disajikan tersebut diselesaikan siswa melalui kegiatan percobaan sederhana dan 

diskusi kelompok. Setiap kelompok menyelesaikan tugas dengan bekerja sesuai 

petunjuk kegiatan pada lembar kerja siswa dan lembar diskusi kelompok yang 

terdapat pada modul. 
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Serangkaian kegiatan pembelajaran tersebut diharapkan dapat melatihkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis tidak hanya 

diaplikasikan dalamproses pembelajaran namun lebih dari itu kemampuan 

tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Melalui berpikir 

kritis, siswa diharapkan tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap atau 

keputusan ketika menghadapi sebuah masalah. Siswa akan terbiasa berpikir secara 

ilmiah untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

Modul IPA yang dikembangkan telah disesuaikan dengan pedoman 

penyusunan modul. Halaman sampul modul dilengkapi dengan gambar yang 

berkaitan dengan tema gerak. Bagian akhir modul dilengkapi dengan latihan soal 

untuk mengetahui pemahaman siswa dari materi yang telah dipelajari, tetapi untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa soal yang digunakan di luar dari 

modul yang dikembangkan. Beberapa tampilan dalam modul IPA terpadu berbasis 

PBL yang dikembangkan disajikan pada gambar 2.1 dan 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. (A) Tampilan Halaman Sampul, (B) Tampilan Petunjuk Penggunaan 

Modul. 

 

A B 
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Gambar 2.2 (C) Contoh Tampilan Masalah IPA, (D) Contoh Tampilan Materi 

2.3 Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran PBL 

Model pembelajaran PBL dipandang relevan untuk menghadirkan suasana 

nyata di dalam proses pembelajaran. Secara kontekstual, permasalahan 

pembelajaran IPA sangat dekat dengan realitas persoalan-persoalan yang terjadi di 

masyarakat. Menurut Trianto (2007) PBL merupakan suatu model pembelajaran 

yang didasarkan pada permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik 

yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan 

yang nyata. 

Model pembelajaran PBL merupakan suatu pendekatan pengajaran yang 

berpusat pada siswa dan memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, 

mengintegrasikan teori dan praktik, dan menerapkan pengetahuan serta 

keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak dalam mendefinisikan 

masalah yang ada (Savery, 2006). 

2.3.2 Karakteristik Model PBL 

Karakteristik PBL sebagaimana dikemukakan Rusman (2012) adalah 

sebagai berikut: 

C D 
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(1) Permasalahan menjadi starting point dalam pembelajaran. 

(2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata 

yang tidak terstruktur. 

(3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective). 

(4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap, dan 

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar 

dan bidang baru dalam belajar. 

(5) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. 

(6) Pemanfaatan sumber belajar yang beragam, penggunaanya, dan evaluasi 

sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL. 

(7) Belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. 

(8) Pengembangan keterampilan inkuiri dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan. 

(9) Keterbukaan proses dalam PBL meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah 

proses belajar. 

(10) PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

Model PBL dicirikan oleh siswa bekerja dalam pasangan atau kelompok 

kecil untuk melakukan penyelidikan masalah-masalah kehidupan nyata yang 

belum terdefinisi secara baik dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. PBL 

utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir. PBL dan berpikir kritis tidak hanya semata-mata dibatasi oleh 

pengetahuan, tetapi dalam kenyataannya meliputi sikap etis sebagai hasil dari 

pembelajaran (Wang, 2008). 

PBL tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi dan 

pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada siswa. Menurut Trianto (2007) PBL 

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, 

pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. 

Lima tahap utama dalam PBL yang dimulai dengan memperkenalkan 

siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian serta analisis 

hasil karya siswa. Kelima tahapan tersebut disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Tahapan dalam PBL 

Tahapan  Tingkah laku guru 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilih. 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Membimbing 

pengalaman individual 

maupun kelompok 

 Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.  

 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

 
(Sumber: Rusman, 2012) 

Model PBL dimulai dengan memunculkan masalah yang tidak terstruktur 

kemudian siswa dituntut dapat mengembangkan kemampuan dan kecerdasannya 

melalui diskusi dan penelitian untuk menentukan isu yang ada. Langkah-langkah 

yang telah dilalui oleh siswa dalam sebuah PBL adalah (1) menemukan masalah; 

(2) mendefinisikan masalah; (3) mengumpulkan fakta dengan menggunakan 

KND; (4) pembuatan hipotesis; (5) penelitian atau percobaan; (6) rephrasing 

masalah; (7) menyuguhkan alternatif; dan (8) mengusulkan solusi (Rusman, 

2012).  

Lingkungan belajar yang harus disiapkan dalam PBL adalah lingkungan 

belajar yang terbuka, menggunakan proses demokrasi, dan menekankan peran 

aktif siswa. Seluruh proses membantu siswa untuk menjadi mandiri dan otonom 

yang percaya pada keterampilan intelektual mereka sendiri. Lingkungan belajar 

menekankan pada peran sentral siswa bukan pada guru. 
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2.4 Kemampuan Berpikir Kritis  

 Salah satu sasaran dalam proses pembelajaran yaitu  meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis tidaklah mudah seperti 

halnya menghafal karena berpikir kritis kita harus menggabungkan kata-kata yang 

berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Menurut Mustaji (2009) Berpikir 

kristis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan perlu mempersiapkan siswa agar menjadi 

pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, dan orang yang 

tidak pernah berhenti belajar. Menurut Susilo (2012) terdapat 5 indikator dalam 

berpikir kritis dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2. Indikator Berpikir Kritis 

Indikator berpikir kritis Sub indikator 

1. Memberikan penjelasan secara 

sederhana 

a. Memfokuskan pertanyaan 

b. Menganalisis pertanyaan 

c. Bertanya dan menjawab tentang 

suatu penjelasan 

2. Membangun keterampilan 

dasar 

a. Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau 

tidak 

b. Mengamati dan 

mempertimbangkan suatu 

laporan hasil observasi 

3. Menyimpulkan  a. Mendeduksi 

b. Mempertimbangkan hasil 

deduksi 

c. Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi 

d. Membuat dan menentukan nilai 

pertimbangan 

4. Memberi penjelasan lanjut a. Mendefinisikan istilah 

b. Mempertimbangkan definisi 

dalam tiga dimensi 

c. Mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan taktik a. Menentukan tindakan 

b. Berinteraksi dengan  orang lain 
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 Menurut Rosnawati (2009) terdapat enam tahapan aktivitas yang 

ditunjukkan siswa menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Aktivitas tersebut antara lain  

(1) Menggali informasi 

Masalah yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menuntut siswa untuk 

melakukan investigasi konteks, sebab tidak semua informasi diberikan secara 

eksplisit. 

(2) Mengajukan dugaan 

Siswa mengajukan dugaan penyelesaian masalah, beberapa siswa dalam 

kelompok mengajukan beberapa penyelesaian.  

(3) Melakukan inkuiri 

Proses  inkuiri, individu mengajukan pertanyaan dan mencari informasi 

yang cukup dengan mengkaji dan menganalisis informasi tadi untuk menjawab 

pertanyaan yang dimunculkan. 

(4) Membuat konjektur/ hipotesis 

Siswa membuat hipotesis yang dihasilkan berdasarkan pengamatan atau 

eksplorasi, percobaan, namun belum dibuktikan kebenarannya secara formal 

adalah suatu bentuk simpulan secara umum, tetapi tidak formal. 

(5) Mencari alternatif 

Siswa harus dapat mencari alternatif jawaban atas  masalah-masalah yang 

ditemukan selama proses inkuiri. 

(6) Menarik simpulan  

Siswa melihat kembali persoalan yang harus diselesaikan dan membuat 

simpulan. 

 Kemampuan berpikir kritis siswa di MTs Sudirman belum  dikembangkan 

secara maksimal kepadasiswa sehingga belum dapat berfungsi maksimal di 

masyarakat yang serba praktis. Salah satu upaya agar siswa menjadi aktif dan 

kritis dalam pembelajaran adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran yang 

menekankan pada partisipasi siswa untuk mampu berpikir kritis. Oleh karena itu, 

diperlukan pengelolaan pembelajaran yang lebih melibatkan siswa agar mampu 

dan terlatih berpikir kritis.  
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 Salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran adalah PBL. Model pembelajaran ini 

melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah 

yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa, serta 

merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Proses pembelajaran dengan 

model PBL siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang dimilikinya sendiri 

sesuai dengan pengalaman belajarnya. Proses pembelajaran berjalan alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan hanya transfer 

pengetahuan dari guru kepada siswa. 

2.5 Tema Gerak 

 Tema dalam penelitian ini merupakan materi IPA yang telah dipadukan, 

seperti halnya yang telah dikemukakan Efriana (2013) pembelajaran IPA terpadu 

dilakukan hendaknya dengan memilih tema yang dapat menghubungkan dan 

mengaitkan antara materi bidang kajian IPA. Tema yang digunakan dalam 

penelitianini yaitu “Gerak” yang memadukan bidang kajian biologi dan fisika. 

Skema hubungan keterpaduan dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Hubungan Keterpaduan pada Tema Gerak 

Materi pembelajaran IPA kelas delapan yang dipadukan yaitu Kompetensi Dasar 

(KD) ke 3.1: Memahami gerak lurus, dan pengaruh gaya terhadap gerak 

berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan 

gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang dipadukan dengan KD 4.1 

Melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup, dan 

 

Biologi  

Gerak pada 

 tumbuhan 

Fisika 

Gaya,  

Hukum 

Newton 

gerak 
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percobaantentang pengaruh gaya terhadap gerak. Model keterpaduan yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan model shared.  

 Model shared merupakan model pembelajaran terpadu yang 

membelajarkan semua konsep dari beberapa KD yang beririsan dimulai dari 

konsep yang beririsan sebagai unsur pengikat (Parmin& Sudarmin, 2013). 

Kelebihan menggunakan model ini antara lain (1) pemahaman terhadap konsep 

utuh; (2) efisien; dan (3) kontekstual. Selain itu model ini juga memiliki 

kelemahan diantaranya (1) KD-KD yang konsepnya beririsan tidak selalu dalam 

semester atau kelas yang sama; (2) menuntut wawasan dan pengetahuan materi 

yang luas; dan (3) sarana dan prasarana, misalnya buku belum mendukung. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Peneliti menyusun rancangan penelitian berdasarkan kerangka berpikir 

yang disajikan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL 

Dikembangkan berbasis PBL 

1. Bangkitnya minat belajar siswa 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat meningkat  

3. Pembelajaran student center 
 

1. Menggunakan model 

terpadu shared 

2. Dipadukan dari dua bidang 

kajian fisika dan biologi  
 

Pengembangan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL tema gerak 

untuk meningkatkan kemampuan  berpikir kritis siswa  

 

Pembelajaran IPA di MTs 

 

Modul IPA terpadu IPA terpadu(kurikulum 2013) 

1. Membantu siswa 

belajar mandiri 

2. Sebagai sumber 

belajar siswa  
 

1. Pembelajaran IPA (Fisika, Kimia, Biologi) 

dikaji secara terintegrasi  

2. Siswa dapat memahami IPA secara utuh 

dan menyeluruh 

3. Pembelajaran lebih efektif dan efisien  
 

Tema Gerak 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MTs Sudirman Kawengen yang terletak di jalan raya 

Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dan 

pegembangan (Research and Development). Penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan model yang diadaptasi dari Sugiyono (2010). Model yang 

digunakan meliputi langkah-langkah penelitian dan pegembangan seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 3.1 

 

(4)  

 

 

(5)  

 

(6)  

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Metode Reasearch and Development (Sugiyono, 

2010) 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian ini 

sesuai dengan alur kerja pada metode R & D dalam Sugiyono (2010) yang telah 

dimodifikasi. Modifikasi dalam penelitian ini adalah adanya dua tahapan proses 

yaitu  tahap proses pengembangan modul IPA terpadu dan tahap uji efektivitas. 
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Gambar 3.2 Langkah-Langkah Penelitian Metode Research and Development 

(dimodifikasi dari langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Sugiyono 2010) 

3.3.1 Identifikasi Potensi dan Masalah 

Potensi yang diidentifikasi dalam penelitian antara lain modul yang 

tersedia sebagai suplemen sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran 

IPA, sumber daya manusia siswa-siswi MTs Sudirman yang layak 

dimaksimalkan, dan kemampuan peneliti untuk mengembangkan sumber belajar 

Pengembangan Modul 

Uji coba skala kecil 

Uji coba skala besar 

Validasi tim ahli/pakar 

Perencanaan 

(Analisis KI dan KD, analisis dokumen dan literatur) 

Revisi 

Produk Akhir Penelitian 

(Modul IPA Terpadu Berbasis PBL tema Gerak yang layak dan 

efektif digunakan untuk siswaMTs) 

Revisi 

Uji pelaksanaan lapangan 

define 

design 

Desain Modul IPA Terpadu 

 

develop 
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(observasi lapangan di sekolah) 
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yang telah mendapatkan pengalaman dalam mengikuti beberapa mata kuliah yang 

mendukung penelitian pengembangan. Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan di MTs Sudirman Kawengen diketahui bahwa pembelajaran IPA yang 

dilaksankan di sekolah belum menggunakan pembelajaran IPA terpadu, selain itu 

bahan ajar IPA yang digunakan berupa buku teks dan modul yang belum terpadu. 

Modul IPA yang digunakan juga belum terpadu meskipun  modul tersebut 

berlabel IPA terpadu. Modul yang digunakan masih memisahkan bidang kajian 

IPA (Fisika, Biologi, Kimia  dan IPBA). Pembelajaran yang dilaksanakan belum 

berpusat pada siswa sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti proses belajar 

mengajar. Hal itu memberikan dampak kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan suatu masalah kurang dikembangkan. 

3.3.2 Perencanaan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil identifikasi potensi dan 

masalah maka langkah selanjutnya adalah merencanakan solusi pemecahan 

masalah melalui pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL. Hasil pada 

tahap perencanaan ini sebagai dasar untuk menentukan tahap desain produk. 

3.3.3 Desain Produk Modul IPA Terpadu Berbasis PBL 

   Langkah-langkah desain modul IPA terpadu yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi: 

(1) Menetapkan bidang kajian IPA terpadu  yang akan dipadukan.  

Bidang kajian yang dipadukan adalah bidang kajian fisika dan biologi. 

(2) Analisis kompetensi dasar pada pokok bahasan gerak. 

Kegiatan ini untuk memetakan kompetensi dasar bidang kajian IPA  yang 

dapat dipadukan.  

(3) Memilih tema atau topik. 

Tema yang dipilih harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah 

dipetakan. Oleh karena itu, dalam  topik IPA yang dipilih terdapat beberapa 

materi yang akan dibahas. Berdasarkan bidang kajian, dan kompetensi dasar 

yang dipadukan maka tema yang sesuai dalam modul yang akan 

dikembangkan adalah tema gerak. 

(4) Membuat bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu.  
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Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kaitan antara tema atau topik 

dengan kompetensi dasar yang dapat dipadukan.  

(5) Merumuskan indikator pembelajaran. 

(6) Merumuskan tujuan yang akan dicapai siswa dengan menggunakan modul 

IPA terpadu. 

(7) Pembuatan desain halaman muka (cover), halaman kata pengantar 

(foreword) dan daftar isi (content). 

(8) Pembuatan petunjuk penggunaan modul untuk guru dan siswa (teacher and 

student guidances). 

(9) Penulisan bagian pendahuluan (Introduction). 

(10) Penulisan bagian penyajian. 

(11) Penulisan bagian penutup. 

(12) Penulisan glosarium dan daftar pustaka. 

3.3.4 Validasi Desain 

Setelah modul IPA terpadu berbasis PBL pada tema gerak selesai dibuat, 

maka tahap selanjutnya adalah validasi oleh validator yang berkompeten di 

bidangnya. Tahap validasi meliputi validasi kebahasaan, validasi materi dengan 

tema gerak oleh ahli materi dan validasi penyajian. 

3.3.5 Revisi Desain 

Hasil validasi ahli digunakan sebagai bahan untuk merevisi produk awal. 

Apabila modul  yang sudah divalidasi masih memiliki beberapa kekurangan, maka 

para ahli akan memberikan saran untuk merevisi beberapa bagian agar dihasilkan 

produk yang baik dan layak digunakan dalam pembelajaran. 

3.3.6 Uji Coba Produk (Skala Kecil) 

Setelah modul IPA terpadu selesai direvisi, produk yang telah valid 

diujicobakan pada siswa dengan jumlah yang terbatas. Uji coba produk skala kecil 

bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan produk sebelum diterapkan pada skala 

yang lebih besar. Implementasi produk dilakukan pada 12 siswa kelas VIII A MTs 

Sudirman Kawengen Kabupaten Semarang. Uji coba produk skala kecil ini 

dengan memberikan angket tanggapan siswa terhadap modul IPA terpadu yang 

dikembangkan. 
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3.3.7 Revisi Produk (Skala Kecil) 

Revisi produk  dilakukan berdasarkan dari hasil tanggapan siswa dan hasil 

evaluasi pada uji coba produk skala kecil. Hasil yang diperoleh digunakan untuk 

memperbaiki kekurangan modul IPA terpadu. 

3.3.8 Uji Coba Skala Besar 

Setelah produk direvisi dan valid untuk digunakan, maka produk tersebut 

siap untuk diujicobakan pada skala besar. Ujicoba skala besar menggunakan 

angket tanggapan siswa dengan melibatkan satu kelas penuh yaitu siswa kelas 

VIII A MTs Sudirman Kawengen. 

3.3.9 Revisi Produk (Skala Besar) 

Revisi yang kedua dilakukan setelah uji skala besar dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil yang didapat modul direvisi kembali untuk melakukan 

penyempurnaan produk sehingga dapat digunakan pada uji pelaksanaan lapangan. 

3.3.10 Uji Pelaksanaan Lapangan 

Uji pelaksanaan lapangan dilakukan di kelas VIII B MTs Sudirman 

dengan menerapkan proses pembelajaran berdasarkan RPP yang telah disusun 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Soal Pretest diberikan 

sebelum pembelajaran dan soal posttest diberikan setelah pembelajaran 

berlangsung. Hal ini dilakukan  untuk mengetahui keefektifan modul yang 

dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Soal 

berpikir kritis sebelum digunakan pada proses pembelajaran dilakukan uji coba 

soal untuk mengetahui validitas soal, reliabilitas soal, daya pembeda soal, dan 

tingkat kesukaran soal. 

3.3.11 Produk Akhir 

Produk berupa modul IPA terpadu berbasis PBL pada tema gerak yang 

telah direvisi siap untuk digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu di MTs. 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun rincian instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam uji coba adalah sebagai berikut 
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3.4.1 Lembar Validasi Kelayakan Modul oleh Pakar 

Modul yang dikembangkan diuji kelayakannya oleh 3 ahli, yang terdiri 

atas ahli materi, ahli bahasa, dan ahli penyajian. Instrumen ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang penilaian dari para ahli terhadap modul IPA terpadu. 

Hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk mengetahui tingkat kelayakan modul. 

3.4.2 Angket Tanggapan Guru 

  Angket ini digunakan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap modul 

IPA terpadu berbasis PBL pada tema gerak yang telah dikembangkan.  

3.4.3 Angket TanggapanSiswa 

Angket ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap modul 

IPA terpadu. Pengisian angket ini dilakukan pada uji coba skala kecil, uji coba 

skala besar dan uji pelaksanaan lapangan. 

3.4.4 Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data hasil kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA terpadu dengan tema gerak.  

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Soal Instrumen 

3.5.1.1 Uji Validitas Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen(Arikunto, 2010). Untuk mengukur validitas soal 

bentuk uraian dengan menggunakan korelasi Product Moment. 

Rumus: 

 

Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi product moment 

N = banyak sampel 

X = skor butir 

Y = skor total 

http://adekusnadi.wordpress.com/2012/10/29/uji-validitas-dan-reliabilitas-soal-uraian-dengan-microsoft-excel-2007/rumus-korelasi/
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Harga 
xy

r  atau rhitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabelproduct moment. 

Soal dikatakan valid jika harga rhitung> rtabel dengan taraf signifikan 

5%.Berdasarkan  hasil uji coba soal pretest-posttest yang dilaksanakan, maka 

setelah melakukan analisis validitas dari 21 soal diperoleh 15 soal valid, 

sedangkan soal yang tidak valid adalah 6 soal. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran 24. 

3.5.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur atau 

ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu. Perhitungan reliabilitas untuk 

soal uraian menggunakan rumus Alfa Cronbachsebagai berikut: 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen  

n  = banyaknya butir pertanyaan  

Σσi
2
 = jumlah varians butir  

σt
2
 = varians total                       (Arikunto, 2010) 

 

jika r11> r tabel maka instrumen yang diuji bersifat reliabel. 

Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel rumus 

produckmoment. Berdasarkan hasil uji coba soal didapatkan harga reliabilitas (r11) 

sebesar 0,997. Jika diambil tingkat kesalahan (α) = 5% dengan banyaknya peserta 

ujicoba (N) = 22 siswa, maka diperoleh rtabel = 0,423. Berdasarkan perhitungan 

r11>rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa soal yang diujicoba adalah reliabel. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 24. 

3.5.1.3 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (menguasai materi dengan benar)dengan siswa yang 

kurang pandai atau kurang menguasai materi (Arifin, 2009). 

 

 

 

http://adekusnadi.wordpress.com/2012/10/29/uji-validitas-dan-reliabilitas-soal-uraian-dengan-microsoft-excel-2007/rumus-reliabilitas/
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Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

DP =  

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

XKA = rata-rata kelompok atas 

XKB = rata-rata kelompok bawah 

Kriteria daya pembeda soal yang digunakan disajikan pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Kriteria Daya Pembeda Soal 

Interval D Kriteria 

DP ≤ 0,19 

0,20 < DP ≤ 0,29 

0,30 < DP ≤ 0,39 

DP>0,40 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

 

Hasil analisis daya pembeda dari 21 soal diperoleh 4 soal dalam kriteria kurang 

baik, soal dalam kriteria cukup sebanyak 5 soal,  soal dalam kriteria baik sebanyak 

7 soal dan soal dalam kriteria sangat baik sebanyak 5 soal. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada Lampiran 24. 

3.5.1.4 Indeks Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran soal merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar. Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks kesukaran soal 

yaitu: 

 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, nilai indeks kesukaran yang diperoleh 

dapat dibandingkan dengan pedoman kriteria pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Interval  Kriteria 

0,00 - 0,30 

0,31 - 0,70 

0,71 - 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 
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Hasil analisis tingkat kesukaran dari 21 soal diperoleh 4 soal dalam kriteria 

mudah, soal dalam kriteria sedang sebanyak 14 soal, soal dalam kriteria sukar 

sebanyak 3 soal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 24. 

3.5.2 Validasi Kelayakan Modul IPA Terpadu 

Kelayakan ini dinilai oleh ahli materi, ahli bahasa dan ahli penyajian. 

Penilaian kelayakan dilakukan melalui dua tahap. Tahap I dikatakan lolos jika 

semua butir dalam instrumen penilaian mendapat “nilai” atau respon positif 

(Ya).Jika terdapat butir yang dijawab negatif, maka modul IPA terpadutersebut 

dinyatakan tidak lolos, sedangkan penilaian tahap II di analisis dengan 

menghitung rerata skornya menggunakan rumus (Sudjana, 2005): 

  

  

 

 

Hasil perhitungan kelayakan dikategorikan sesuai kriteria penilaian bahan ajar 

modul (BSNP, 2007): 

(1) Layak, modul dinyatakan layak jika komponen kelayakan isi mempunyai 

rata-rata skor lebih besar dari 2,75. Komponen kebahasaan, penyajian dan 

kegrafikan mempunyai rata-rata skor lebih besar dari 2,50. 

(2) Layak dengan revisi, modul dinyatakan layak dengan revisi jika komponen 

kelayakan isi mempunyai rata-rata skor kurang dari atau sama dengan 2,75, 

komponen kelayakan bahasa, penyajian dan kegrafikan mempunyai rata-rata 

skor kurang dari atau sama dengan 2,50 pada setiap komponen. 

(3) Tidak layak, modul dinyatakan tidak layak jika memiliki rata-rata skor sama 

dengan 1 pada salah satu komponen. 

3.5.3 Angket Tanggapan Guru dan Angket Tanggapan Siswa  

Angket tanggapan guru dan siswa akan dianalisis secara deskriptif 

persentase menggunakan rumus (sudijono 2004) sebagai berikut: 

%100X
n

f
P

 

dimana: 

= rerata skor 

= jumlah skor yang diperoleh 

n  = jumlah butir 

 

Keterangan:P = Persentase 

f = skor yang dipilih 

n = skor maksimal 
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Kriteria hasil angket tanggapan guru dan siswa secara klasikal kriteria penilaian 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kriteria Hasil Angket Tanggapan Guru dan Siswa 

Interval Kriteria 

skor≤ 20% Tidak baik 

21% ≤ skor ≤ 40% Kurang baik 

41% ≤ skor ≤ 60% Cukup baik 

61% ≤ skor ≤ 80% Baik 

81% ≤ skor ≤ 100% Sangat baik 

 

3.5.4 Tes Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Siswa  

Implementasi modul yang diujicobakan menggunakan rancangan one 

group pretest-postest design, karena dilakukan pada satu kelompok tanpa 

kelompok pembanding. Sebelum soal dalam pretest-postest digunakan dilakukan 

uji soal yaitu dengan uji validitas konstruk. Validitas berkenaan dengan ketepatan 

alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang 

seharusnya dinilai. Arikunto (2009) validitas konstruk bertujuan untuk mengukur/ 

mengungkap konsep-konsep dalam suatu materi. Soal yang telah divalidasi 

kemudian diberikan kepada siswa dan dilakukan analisis data hasil pretest-postest 

dengan uji N-gain dengan rumus sebagai berikut: 

 

dimana, 

Skor posttest    = nilai hasil tes akhir 

Skor pretest    = nilai hasil tes awal 

Skor maksimal   = nilai maksimal tes 

Kriteria penilaian nasil analisis N-gain berdasarkan penilaian kriteria pada Tabel 

3.4. 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Uji N-gain 

Penilaian skor Kriteria  

skor ≤ 0,3 

0,3< skor <0,7 

skor >0,7
 

Rendah 

Sedang 

Tinggi
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan modul IPA terpadu 

Berbasis PBL yang dikembangkan sebagai suplemen sumber belajar IPA untuk 

siswa MTs. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

modul yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa.Hasil penelitian pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL tema 

gerak untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa meliputi hasil 

penilaian kelayakan modul, hasil tanggapan guru terhadap modul, hasil tanggapan 

siswa terhadap modul, keefektifan modul melalui hasil tes kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil Penilaian Kelayakan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL 

Penilaian kelayakan modul IPA terpadu berbasis PBL pada tema gerak 

menggunakan instrumen penilaian buku teks pelajaran dari BSNP yang telah 

dimodifikasi dan memiliki dua tahap penilaian yaitu instrumen penilaian tahap I 

dan instrumen penilaian tahap II.Rekapitulasi hasil instrumen penilaian 

tahapImodul IPA terpadu berbaisis PBL dapat disajikan pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Tahap I Modul IPA Terpadu Berbasis PBL 

No Validator Instansi Rerata skor Kriteria 

1 Validator I Dosen FMIPA 13 Layak 

2 Validator II Dosen FMIPA 13 Layak 

3 Validator III Guru IPA MTs Sudirman 13 Layak 

Rata-rata skor keseluruhan 13 Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8 

Data yang ditunjukkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil instrumen penilaian 

tahap I memperoleh skor maksimal dari ketiga pakar yang artinya semua 

komponen memperoleh respon positif “Ya” merujuk pada hasil penilaian tersebut 

maka modul IPA terpadu berbasis PBL dinyatakan lolos pada penilaian instrumen 

tahapI. 
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Instrumen penilaian tahap II modul IPA terpadu berbasis PBL terdiri atas 

tiga komponen, yaitu: komponen kelayakan isi, komponen kelayakan Kebahasaan, 

dan komponen kelayakan  penyajian. Masing-masing komponen dinilai oleh 3 

pakar yang kemudian hasilnya dirata-rata. Rekapitulasi hasil penilaian instrumen 

tahap II untuk komponen kelayakan isi dapat disajikan pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Penilaian Tahap II Komponen Kelayakan Isi 

No Penilai Instansi Rerata skor Kriteria 

1 Validator I Dosen Pendidikan IPA 3,87 Layak 

2 Validator II Guru MTs Sudirman 3,31 Layak 

3 Validator III Guru MTs Sudirman 3,87 Layak 

Rata-rata skor keseluruhan 3,68 Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

Hasil analisis validasi kelayakan isi tahap II oleh pakar isi diperoleh rerata 

skor 3,68 oleh validator I. validator memberikan rerata skor sebesar 3,31, 

sedangkan validator III memberikan rerata skor sebesar 3,87. Berdasarkan 

penilaian dari ketiga validator diperoleh rerata skor sebesar 3,68 dengan kriteria 

layak. Penilaian tersebut berarti modul yang dikembangkan dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran IPA di kelas.Validasi komponenkelayakan modul 

selanjutnya yaitu komponen bahasa. Penilaian kelayakan komponen bahasa juga 

diperoleh dari tiga validator. Rekapitulasi hasil penilaian komponen kelayakan 

bahasa pada tahap II dapat disajikan pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Rekapitulasi hasil Penilaian Tahap II Komponen Kelayakan Bahasa 

No Validator Instansi Rerata skor Kriteria 

1 Validator I Dosen Pendidikan IPA 3,2 Layak 

2 Validator II Guru MTs Sudirman 3,8 Layak 

3 Validator III Guru MTs Sudirman 3,3 Layak 

Rata-rata skor keseluruhan 3,4 Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

Validator memberikan penilaian dengan perolehan hasil rerata skor 3,2 dari 

validator I, validator II memberikan rerata skor 3,8 dan validator III memberikan 

penilaian rerata skor sebesar 3,3. Skor penilaian dari ketiga validator diperoleh 

rerata skor penilain yaitu sebesar 3,4 dengan kriteria layak. Berdasarkan penilaian 

tersebut modul yang dikembangkan dinyatakan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 
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Validasi kelayakan modul yang ketiga yaitu komponen kelayakan 

penyajian. Penilaian kelayakan penyajian melibatkan tiga orang validator. 

Rekapitulasi hasil penilaian dari ketiga validator dapat disajikan pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Tahap II Komponen Kelayakan Penyajian 

No Validator Instansi Rerata skor Kriteria 

1 Validator I Dosen FMIPA Unnes 3,92 Layak 

2 Validator II Guru  MTs Sudirman 3,69 Layak 

3 Validator III Guru MTs Sudirman 3,6 Layak 

Rerata skor keseluruhan 3,76 Layak 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

Hasil validasi kelayakan penyajian oleh validator I memperoleh rerata skor 3,92, 

sedangkan validator II memberikan rerata skor 3,69, dan validator III memberikan 

rerata skor kelayakan penyajian yaitu sebesar 3,6. Berdasarkan penilaian ketiga 

validator diperoleh rerata skor untuk penilaian komponen kelayakan penyajian 

sebesar 3,76 dengan kriteria layak. Merujuk hasil penilaian validator, modul yang 

dikembangkan dapat dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran IPA di 

kelas.Hasil instrumen penilaian tahap II secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Tahap II 

No. Komponen 
Rata-rata 

Skor 
Keterangan 

1. Kelayakan isi 3,68 Layak 

2. Kebahasaan 3,4 Layak 

3. Penyajian 3,76 Layak 

Rata-rata skor  3,6 Layak 

 

Data yang disajikanTabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil penilaian instrumen dari 

keseluruhan komponen penilaian dinyatakan layak. Hal ini sesuai dengan kriteria 

penilaian kelayakan instrumen pada tahap II yang didasarkan pada penilaian 

BSNP yang menyatakan komponen penilaian dinyatakan layak apabila komponen 

kelayakan isi mempunyai rata-rata skor lebih dari 2,75 sedangkan pada komponen 

kebahasaan dan penyajian mempunyai rata-rata skor lebih besar dari 2,50. 

Selain hasil validasi instrumen kelayakan modul, diperoleh pula masukan 

dari para pakar untuk perbaikan modul yang dikembangkan peneliti. Beberapa 

masukan dari para pakar disajikan pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Hasil Revisi Modul Berdasarkan Masukan Pakar 

No Masukan Revisi 

1. Peta konsep tema gerak didalam 

modul disesuaikan dengan 

penulisan peta konsep yang benar 

Memperbaiki peta konsep berdasarkan 

penulisan yang benar 

2. Penampilan gambar permasalahan 

kurang sesuai dengan pemecahan 

masalah 

Mengganti gambar yang sesuai 

dengan pemecahan masalah yang 

disajikan dalam modul 

3. Pemberian judul gambar dan tabel 

kurang sesuai 

Memperbaiki judul gambar dan tabel 

sesuai masukan dari parapakar 

4. Setiap gambar yang disajikan 

harus dilengkapi sumber yang 

jelas 

Melengkapi gambar dengan sumber 

rujukan gambar 

5. Langkah kerja pada salah satu 

percobaan sederhana kurang 

sistematis 

Memperbaiki langkah kerja pada salah 

satu percobaan sederhana sesuai 

masukan dari pakar 

6 Terdapat penggunaan istilah yang 

kurang tepat 

Memperbaiki penggunaan istilah yang 

kurang tepat sesuai masukan pakar 

7 Visualisasi sampul modul yang 

disajikan perlu disesuaikan 

Mengganti gambar sampul modul 

sesuai masukan pakar 

Hasil revisi dapat disajikan pada Lampiran 21  

4.1.2 Hasil Angket Tanggapan Guru dan Siswa terhadap Moul IPA 

Terpadu Berbasis PBL 

Terdapat dua jenis angket yang digunakan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu angket tanggapan guru dan angket tanggapan siswa terhadap modul yang 

dikembangkan. Angket yang diberikan bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

guru dan siswa terhadap modul IPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan 

peneliti. Angket tanggapan guru diberikan pada guru IPA di MTs Sudirman 

Kawengen. Hasil rekapitulasi angket tanggapan guru disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Guru Terhadap Modul  

IPA Terpadu Berbasis PBL 

No Hasil Tanggapan Guru IPA Persentase (%) 

1. Guru IPA ke I 93,75% 

2. Guru IPA ke II 95,83% 

 Persentase rata-rata 94,79% 

 Kriteria Sangat Baik 

Merujuk Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa tanggapan guru IPA terhadap modul 

IPA terpadu yang dikembangkan sangat baik. Hal ini berarti modul yang 

dikembangkan layak digunakan. 
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Angket tanggapan siswa diberikan pada saat uji coba modul skala kecil 

dan uji coba modul skala besar serta setelah pembelajaran berlangsung. Hasil 

rekapitulasi angket tanggapan siswa pada disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Penilaian Angket Siswa pada Skala Kecil, Skala 

Besar, dan Skala Penerapan 

No Aspek yang ditanyakan 

persentase 

Kriteria 

Skala kecil Skala besar Skala 

penerapan 

1 Ketertarikan siswa untuk mempelajari 

modul 

85% 

Sangat baik 

90% 

Sangat baik 

99,1% 

Sangat baik 

2 Petunjuk penggunaan modul dapat 

dipahami siswa 

85% 

Sangat baik 

86,67% 

Sangat baik 

100% 

Sangat baik 

3 Bahasa yang digunakan sudah baik 83% 

Sangat baik 

92,5% 

Sangat baik 

99,1% 

Sangat baik 

4 Petunjuk percobaan sederhana dalam 

modul dapat dipahami siswa 

81% 

Sangat baik 

91,7% 

Sangat baik 

99,1% 

Sangat baik 

5 Keterkaitan modul dengan model PBL 81% 

Sangat baik 

83,3% 

Sangat baik 

100% 

Sangat baik 

6 Kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan modul 

83% 

Sangat baik 

88,35 

Sangat baik 

98,3% 

Sangat baik 

7 Aktivitas belajar siswa menggunakan 

modul yang dikembangkan 

81% 

Sangat baik 

90% 

Sangat baik 

98,3% 

Sangat baik 

8 Kefektifan modul yang dikembangkan 77% 

Baik  

91,7% 

Sangat baik 

97,4% 

Sangat baik 

 Rata-rata persentase yang diperoleh 82% 

Sangat 

baik 

88,96% 

Sangat 

baik 

98,9% 

Sangat 

baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui hasil tanggapan siswa pada skala 

kecil terhadap modul IPA yang dikembangkan mendapat persentase skor sebesar 

82% dengan kriteria sangat baik. Penilaian hasil angket tanggapan siswa pada uji 

coba skala kecil tersebut menunjukkan respon yang positif dari siswa terhadap 

modul IPA yang dikembangkan. Selanjutnya pada ujicoba skala besar diperoleh 

persentase angket tanggapan siswa terhadap modul sebesar 88,96%. Hal ini 

menunjukkan respon yang positif dari siswa satu kelas yaitu kelas VIII A, 

sehingga modul IPA yang dikembangkan dapat digunakan pada tahap selanjutnya 

yaitu tahap penerapan modul dalam pembelajaran IPA di kelas. Hasil angket 
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tanggapan siswa yang diperoleh pada tahap penerapan di kelas sebesar 98,9% 

dengan kriteria sangat baik. 

4.1.3 Keefektifan Modul pada Tahap Uji Pelaksanaan Lapangan 

4.1.3.1 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Uji pelaksanaan lapangan dilakukan di MTs Sudirman Kawengen dengan 

kelas VIII B yang berjumlah 29 siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa diukur 

menggunakan hasil pretest dan posttest sehingga dapat diketahui peningkatan 

hasil yang diperoleh siswa setelah pembelajaran dilaksanakan. Peningkatan hasil 

tes yang diberikan dianalisis menggunakan rumus N-gain ternormalisasi yang 

hasilnya disajikan pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji N-gain Data Nilai Hasil Pretest dan Posttest 

No Indikator berpikir kritis 
Rata-rata skor Nilai  

N-gain 
Kriteria 

Pretest Posttest 

1 
Memberikan penjelasan 

sederhana 
60,92 79,6 0,48 sedang 

2 Membangun keterampilan dasar 47,84 86,64 0,74 tinggi 

3 Menyimpulkan 67,82 97,41 0,92 tinggi 

4 Memberi penjelasan lanjut 46,26 75 0,53 sedang 

5 Mengatur strategi dan taktik 23,28 48,28 0,33 sedang 

         Rata-rata total 49,22 77,38 0,6 sedang 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari uji 

N-gain ternormalisasi sebesar 0,6 sehingga dapat disimpulkan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam kriteria sedang. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Redhana & Sudiatmika (2009) yang menyatakan bahwa 

pengembangan perangkat pembelajaran berbasis PBL dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa SMP. 

4.1.4 Data Tambahan 

4.1.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Uji pelaksanaan lapangan dilakukan di kelas VIIIB dengan jumlah siswa 

sebanyak 29 siswa. Hasil belajar siswa pada uji pelaksanaan lapangan yang 

berupa nilai akhir siswa.Nilai akhir dalam penelitian ini meliputi nilai tugas, nilai 

diskusi kelompok, nilai percobaan sederhana kelompok, dan nilai evaluasi 
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(posttest).Nilai tersebut kemudian dianalisis dan diperoleh hasil belajar siswa 

seperti disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Penerapan Lapangan 

No Hasil Belajar Jumlah 

1 Nilai akhir rata-rata 80,34 

2 Nilai tertinggi 91,79 

3 Nilai terendah 78,17 

4 Siswa yang tuntas belajar 29 

5 Siswa yang belum tuntas belajar 0 

 Ketuntasan klasikal kelas ( % ) 100% 

 

Merujuk pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis PBL dengan tema gerak memberikan 

dampak positif dengan ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 100% dengan nilai 

KKM yang ditetapkan sekolah sebesar 75. Secara klasikal ketuntasan belajar 

siswa memperoleh hasil >85%. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kelayakan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL Tema Gerak 

Penilaian modul dilaksanakan dengan menggunakan penilaian instrumen 

kelayakan tahap I dan tahap II, yang terdiri atas komponen kelayakan isi, 

komponen kelayakan kebahasaan dan komponen kelayakan penyajian. Penilaian 

modul yang pertama yaitu tahap I dimana agar lolos dari tahap ini setiap validator 

memberikan penilaian respon positif (ya) terhadap modul yang dikembangkan. 

Penyajian Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua pakar telah memberikan 

penilaian positifterhadap modul yang dikembangkan dengan rerata persentase 

skor yang diperoleh sebesar 100%. Hasil penilaian tahap ini menunjukkan modul 

IPA berbasis PBL yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria penilaian 

modul BSNP yang dimodifikasisehingga modul yang dikembangkan dapat 

dilanjutkan ke penilaian tahap II. 

 Penilaian modul tahap I ini sesuai dengan pendapat Muljono (2007) 

menyatakan bahwa bahan ajar modul dinyatakan lolos penilaian tahap I apabila 

semua butir dalam instrumen penilaian buku teks pelajaran harus mendapat “nilai” 

atau respon positif (ya/ada). Jika terdapat satu saja butir yang mendapat nilai 
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negatif, maka modul yang dikembangkan tersebut dinyatakan tidak lolos pada 

penilaian tahap I ini. 

Tahap penilaian instrumen selanjutnya yaitu pada tahap II menggunakan 

instrumen penilaian tahap II buku teks pelajaran BSNP yang telah dimodifikasi 

yang terdiri atas komponen kelayakan isi, komponen kelayakan Kebahasaan, dan 

komponen kelayakan penyajian. Penilaian instrumen tahap II ini melibatkan 3 

dosen FMIPA Unnes dan 5 guru MTs Sudirman sebagai validator masing-masing 

komponen. Uraian penilaian ketiga komponen sebagai berikut. 

4.2.1.1 Komponen Kelayakan Isi 

Instrumen penilaian kelayakan isi terdiri atas enam subkomponen yaitu 

materi, kemutakhiran, merangsang keingintahuan melalui PBL, mengembangkan 

kecakapan hidup, mengembangkan wawasan kebhinekaan, dan mengandung 

wawasan kontekstual. Keenam subkomponen tersebut berisi butir-butir penilaian 

dan  telah mendapat respon postif dari validator. Rata-rata skor keseluruhan yang 

diperoleh yaitu mencapai 3,68. Berdasarkan hasil yang diperoleh penilaian 

tersebut termasuk dalam kriteria layak berdasarkaninstrumen penilaian BSNPyang 

dimodifikasi.  

Skor penilaian yang diberikan validator I (Dosen FMIPA) lebih tinggi 

dibandingkan dengan skor yang diberikan validator II (Guru IPA) hal ini 

dikarenakan skor yang diberikan guru dalam komponen kemutakhiran dan pada 

komponen mengembangkan kecakapan hidup juga memperoleh skor yang 

minimal, sehingga skor yang dirata-rata menjadi lebih sedikit. Guru berpendapat 

sebaiknya sumber rujukan yang digunakan menggunakan sumber yang lebih baru, 

meskipun sebagian sumber rujukan modul yang dikembangkan telah 

menggunakan buku yang terbaru. Penilaian yang diberikan ketiga validator 

meskipun berbeda hal itu menunjukkan objektifitas validator dalam memberikan 

penilaian validasi terhadap modul yang dikembangkan. Secara keseluruhan hasil 

penilaian validator memberikan penilaian yang baik terhadap modul. 

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan  telah 

memenuhi kriteria penilaian butir insrumen penilaian. Modul telah dilengkapi 

materi dengan beberapa kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa. Berdasarkan 
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hasil rekapitulasi pada Tabel 4.2 skor maksimal yang diperoleh pada 

subkomponen merangsang keingintahuan melalui PBL. Hal ini menunjukan 

bahwa modul yang dikembangkan dengan menggunakan model PBL dapat 

menarik minat siswa untuk mempelajari materi, sesuai dengan tujuan model PBL 

yaituuntuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan berpusat pada siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Strobel & Barneveld (2009)  yang mengemukakan 

bahwa model PBL berhasil untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif. 

Penilaian materi juga mendapat respon positif dari validator. Modul yang 

dikembangkan juga menggunakan model keterpaduan yaitu model shared. 

Menurut Parmin& Sudarmin (2013) model ini membelajarkan beberapa konsep 

yang dimulai dengn konsep yang beririsan yang membantu siswa dalam 

mempelajari materi lebih utuh. Keterpaduan dalam modul juga mendapat respon 

positif dari validator. 

Skor terendah dalam penilaian komponen kelayakan isi yaitu pada 

subkomponen kemutakhiran. Hal ini terjadi karena rujukan yang dikembangkan 

kurang termasa, sumber rujukan yang digunakan masih didomonasi buku-buku 

lama hal ini karena buku IPA terpadu pada jenjang MTs/ SMP belum diterbitkan 

sampai penelitian ini dilakukan. Buku yang tersedia meskipun menggunakan judul 

IPA terpadu namun isi didalamnya masih membedakan bidang kajian IPA. Oleh 

karena itu peneliti melakukan pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL 

dengan harapan hasil modul yang dikembangkan dapat digunakan sebagai 

suplemen belajar siswa dalam mempelajari meteri IPA khususnya pada tema 

gerak. 

4.2.1.2 Komponen Kebahasaan 

Komponen kebahasaan terdiri atas tujuh subkomponen yaitu sesuai dengan 

perkembangan siswa, komunikatif, dialogis dan interaktif, lugas, koherensi dan 

keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan 

penggunaan istilah dan simbol/lambang. Ketujuh subkomponen tersebut berisi 

butir-butir penilaian yang telah mendapat respon positif oleh pakar. Rata-rata skor 

untuk keseluruhan komponen kebahasaan mencapai 3,40 yang masuk kedalam 

kriteria layak menurut BSNP. Penilaian pakar komponen kelayakan kebahasaan 
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disajikan pada Tabel 4.3. Berdasarkan hasil penilaian pakar yang memberikan 

respon positif terhadap modul yang dikembangkan maka dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan kata dan penggunaan bahasa dalam modul sudah baik. Hal ini 

menunjukkan bahasa yang digunakan dalam modul telah disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan dan penguasaan bahasa siswa.  

Penggunaan bahasa Indonesia dalam modul yang dikembangkan telah   

disesuaikan dengan kaidah tata bahasa Indonesia dan mengacu pada Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). Modul yang dikembangkan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baku, komunikatif, dan mudah dipahami siswa dalam rangka 

untuk mempelajari materi yang disajikan dalam modul. Konsistensi penggunaan 

istilah harus diperhatikan untuk menghindari  kesalahpahaman bagi siswa ketika 

memahami bacaan dalam modul. Selain itu, simbol dan lambang yang digunakan 

juga harus konsisten agar tidak membuat siswa bingung dan rancu. Penggunaan 

tata tulis modul yang dikembangkan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai 

pedoman penulisan bahasa. Sehingga dihasilkan modul yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran IPA di kelas. 

Penilaian yang diberikan validator pertama dengan validator kedua 

memiliki selisih skor yang signifikan, hal ini terjadi karena validator pertama 

memberikan skor pada komponen dialogis dan interaktif,lugas, koherensi dan 

keruntutan alur piker, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar 

lebih sedikit dibandingkan dengan validator kedua. Perbedaan dalam pemberian 

penilaian ini menunjukkan objektivitas para validator dalam memberikan 

penilaian. Skor yang diberikan validator meskipun berbeda, tetapi secara 

keseluruhan skor yang diberikan masih dalam kategori baik sehingga modul 

dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran.  

4.2.1.3 Komponen Penyajian 

Komponen penyajian terdiri atas tiga subkomponen yaitu teknik 

penyajian, pendukung penyajian materi, dan penyajian pembelajaran. Ketiga 

subkomponen tersebut berisi butir-butir penilaian yang telah mendapat respon 

positif oleh pakar. Penilaian pakar pada komponen penyajian dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. Rata-rata skor untuk keseluruhan komponen penyajian mencapai 3,76 
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yang masuk kedalam kriteria layak menurut BSNP. Penyajian modul yang 

disajikan didalam modul sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh 

BSNP dimana terdapat unsur-unsur seperti pembangkit motivasi belajar, 

pengantar, glosarium, daftar pustaka, dan rangkuman. 

Skor yang diberikan pakar menunjukkan modul yang dikembangkan telah 

memenuhi unsur penyajian sebuah modul. Modul disajikan secara lengkap dengan 

mengangkat sebuah masalah pada awal pembahasan materi. Penggunaan masalah 

yang kontekstual membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari modul. 

Penggunaan masalah tersebut sesuai dengan model yang digunakan dalam 

mengembangkan modul IPA yaitu model PBL. 

Berdasarkan penilaian dari ketiga pakar, modul IPA terpadu berbasis PBL 

yang dinilai menggunakan instrumen penilaian kelayakan BSNP dapat dinyatakan 

layak untuk diterapkan pada siswa. Hal itu karena modul yang dikembangkan 

sudah memenuhi komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan komponen 

penyajian dengan memperoleh rata-rata skor 3,6 dengan kriteria layak.Penilaian 

tersebut menunjukkan modul IPA yang dikembangkan dapat digunakan pada 

tahap ujicoba modul. 

Modul yang dikembangkan selain dinilai oleh para pakar juga mendapat 

beberapa masukan untuk perbaikan modul. Masukan perbaikan modul diantaranya 

yaitu penyajian peta konsep yang kurang sesuai penulisannya peneliti melakukan 

revisi dengan menambahkan kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan 

dua konsep. Penggunaan peta konsep akan menunjukan pola berpikir siswa, yang 

akan membantu guru dalam  menentukan tingkat pemahaman siswa 

terhadapmateri yang mereka pelajari (Vanides et all, 2005).Perbaikan yang lain 

yaitu pada bagian kulit modul validator memberikan saran untuk memperbaiki 

tampilan gambar, sehingga peneliti memperbaiki dengan mengganti gambar puteri 

malu yang proporsional dengan materi dalam modul untuk menarik minat siswa 

ketika mempelajari modul. 

4.2.1.4 Angket Tanggapan Guru dan Siswa 

Selain penilaian kelayakan dengan menggunakan instrumen penilaian 

BSNP yang dinilai oleh pakar, kelayakan modul juga dilihat dari hasil angket 
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tanggapan guru dan angket tanggapan siswa. Modul IPA terpadu berbasis PBL 

berdasarkan penilaian pakar dan dinyatakan layak selanjutnya dilakukan uji coba 

dalam skala kecil dengan jumlah responden 12 siswa dan skala besar dengan 

responden sejumlah 30 orang siswa. Selain itu pada tahap uji pelaksanaan 

lapangan juga diberikan angket kepada siswa.  

Tahap ujicoba skala kecil hasil angket yang diberikan pada siswa 

memperoleh rata-rata persentase 82% dengan kriteria sangat baik. Siswa 

beranggapan modul IPA berbasis PBL menarik dan dapat menarik minat mereka 

untuk mempelajari modul. Siswa menilai bahasa yang digunakan dalam modul 

mudah dipahami, Selain itu, siswa antusias ketika diberikan modul untuk 

dipelajari dan kemudian diminta mengisi angket. Para siswa setuju modul yang 

dikembangkan membuat siswa tertarik untuk mempelajari modul IPA pada tema 

gerak. Tanggapan dari siswa dengan pembelajaran menggunakan modul IPA yang 

dikembangkan dapat memberikan pengalaman belajar baru dengan modul yang 

menggunakan modelPBL. Hal ini karena siswa jarang untuk dilibatkan dalam 

pembelajaran IPA yang lebih mengaktifkan siswa.  

Modul IPA memperoleh tanggapan positif dari siswa, sehingga modul IPA 

yang dikembangkan dapat digunakan pada ujicoba skala besar. Uji coba skala 

besar dilakukan pada kelas VIII A dengan jumlah siswa 30. Hasil yang positif 

juga diperoleh pada tahap ujicoba skala besar dimana rata-rata persentase skor 

yang diperoleh yaitu 88,96%. Hal ini menunjukkan modul yang dikembangkan 

membuat minat siswa untuk mempelajari modul baik. Siswa juga menilai 

petunjuk penggunaan modul dan bahasa dalam modul mudah untuk dipahami. 

Siswa antusias bertanya tentang karakteristik model PBL, sehingga peneliti 

memberikan penjelasan yang lebih kepada siswa tentang model PBL. 

Angket yang diberikan kepada satu kelas mendapat penilaian yang baik 

menurut siswa. Sebagian besar siswa setuju modul yang dikembangkan dapat 

memberikan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Model PBL 

yang diintegrasikan dalam modul membuat siswa berminat untuk mempelajari 

modul. Hasil tanggapan siswa ini sesuai dengan hasil penelitian Ditasari (2013) 
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tentang tanggapan siswa penggunaan modul pada ujicoba skala luas dengan rata-

rata skor 97,23 % dengan kriteria sangat baik. 

Aspek kedelapan angket siswa yaitu untuk mengetahui apakah siswa 

setuju jika modul IPA berbasis PBL dikembangkan untuk materi yang sesuai, 

memperoleh peningkatan skor yang signifikan pada ujicoba skala kecil dengan 

ujicoba skala besar. Hal ini karena ketika mengisi angket pada ujicoba skala kecil  

informasi yang didapat siswa tentang model PBL kurang dikuasai, sehingga siswa 

ketika diberikan angket mengisi dengan sepengetahuannya karena itu skor yang 

diperoleh lebih rendah. Setelah menganalisis hasil angket pada ujicoba skala kecil, 

peneliti kemudian mencoba memberikan pemahaman kepada siswa pada ujicoba 

skala besar dengan memberikan gambaran yang lebih konkrit terhadap model 

PBL. Siswa lebih dapat memahami karakteristik model PBL, sehingga ketika 

diberikan angket hasil yang diperoleh lebih baik dari ujicoba skala kecil. 

Angket yang diberikan kepada siswa pada tahap uji pelaksanaan 

memperoleh persentase skor yang tertinggi mencapai 98,9%, hal ini menunjukkan 

siswa sepakat dengan pembelajaran menggunakan modul IPA yang 

dikembangkan memberikan dampak belajar yang baik. Siswa memperoleh 

pengalaman yang baru dengan belajar menggunakan modul yang berbasis PBL. 

Melalui model PBL ini siswa merasakan perbedaan suasana belajar yang menarik 

dan lebih melibatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

 Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah yang 

disajikan melalui percobaan sederhana maupun diskusi kelompok. Proses belajar 

tersebut berdampak pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk 

mengoptimalkan kemampuanya dalam hal berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan 

salah satu tujuan model PBL untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan sesuai dengan pendapat Rusman 

(2012) model PBL melibatkan siswa dalam penyelidikan untuk membangun 

pemahamannya tentang fenomena yang dipelajari.   

Item 5 dari angket tanggapan siswa memperoleh skor terendah yaitu 

83,5% pada tahap penerapan, hal ini disebabkan pada saat penyampaian masalah 

kurang didukung dengan visualisasi masalah yang lebih nyata karena kurang 
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tersedianya fasilitas LCD projector yang belum dimiliki sekolah. Selain itu, siswa 

juga memberikan penilaian terhadap gambar yang ditampilkan dalam modul 

dimana siswa menilai terdapat gambar yang kurang jelas. Hal ini disebabkan 

karena gambar yang dihasilkan pada proses pencetakan modul memiliki kualitas 

yang kurang baik.  

Angket tanggapan guru diberikan kepada guru mata pelajaran IPA 

disekolah tempat melakukan penelitian. Berdasarkan Tabel 4.7 skor yang 

diperoleh mencapai 94,79%. Guru setuju jika modul yang dikembangkan 

digunakan dalam pembelajan IPA. Hal ini menunjukkan modul yang 

dikembangkan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran IPA di 

kelas dengan adanya modul IPA yang menggunakan model PBL sehingga suasana 

pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan berpusat pada siswa. Hasil yang 

diperoleh sesuai dengan penelitian Muhafid (2013) tentang tanggapan guru 

terhadap modul IPA terpadu yang dikembangkan memperoleh tanggapan positif 

dengan skor persentase sebesar 96,25%.  

Guru berpendapat dengan pembelajaran menggunakan modul IPA terpadu 

berbasis PBL dapat memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa. Siswa 

cenderung aktif mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

modul yang dikembangkan. Modul yang dikembangkan memuat serangkaian 

kegiatan yang dapat merangsang siswa untuk memecahkan masalah yang 

disajikan dengan menerapkan berbagai strategi dan taktik. Melalui kegiatan 

tersebut  kemampuan berpikir kritis siswa dapat ditingkatkan dengan 

pembelajaran menggunakan modul yang dikembangkan. Pendapat ini sesuai 

dengan penelitian Redhana (2012) yang menyatakan bahwa model pembelajaran 

berbasis masalah/ PBL efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa pada mata pelajaran IPA di SMP. 

Berdasarkan hasil analisis angket tanggapan guru dan siswa maka 

diperoleh simpulan bahwa modul IPA terpadu berbasis PBL mendapatkan respon 

positif dari guru dan siswa. Hal ini menyatakan bahwa modul yang dikembangkan 

layak untuk diterapkan dalam pembelajaran dengan memperoleh kriteria sangat 

baik yaitu 94,79% untuk tanggapan guru dan 89,95% untuk tanggapan siswa. 
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4.2.2 Keefektifan Modul IPA Terpadu Berbasis PBL Tema Gerakdalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

Penelitian ini selain untuk mengetahui kelayakan modul yang 

dikembangkan juga dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan modul IPA 

terpadu berbasis PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

VIII MTs Sudirman Kawengen pada tema gerak. Uji pelaksanaan lapangan 

dilaksanakan di kelas VIII B MTs Sudirman Kawengen dengan jumlah siswa 

sebanyak 29 siswa. Proses pembelajaran diawali dengan menjelaskan kepada 

siswa tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembelajaran IPA 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis PBL pada tema gerak, kemudian 

diakhiri dengan siswa mengerjakan soal pretest berpikir kritis. Soal pretest ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kritis siswa sebelum 

digunakan modul IPA terpadu berbasis PBL. Akhir pembelajaran siswa juga 

diberikan posttest untuk mengetahui pencapaian kemampuan berpikir kritis siswa 

setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan modul IPA terpadu berbasis 

PBL. Soal pretest dan posttestterdiri atas 12 soal uraian yang telah diujicobakan 

dan dianalisis butir soal dari aspek validitas, reabilitas, daya beda soal, dan tingkat 

kesukaran soal. Hasil penilaian tes dilakukan analisis uji gain ternormalisasi untuk 

mengetahui peningkatan masing-masing indikator berpikir kritis. 

Hasil analisis kemampuan berpikir kritis indikator pertama yaitu 

memberikan penjelasan sederhana, skor rata-rata pretest yaitu 60,92dan skor rata-

rata postest yaitu 79,6, indeks peningkatan sebesar 0,48 dengan kriteria sedang. 

Peningkatan tersebut menunjukkan siswa telah mampu memberikan penjelasan 

sederhana dari permasalah atau soal yang diajukan. Kemampuan menjelaskan 

secara sederhana dilatihkan dalam proses pembelajaran menggunakan modul yang 

berbasis PBL. Siswa dituntut mampu mengungkapkan alasan maupun ide gagasan 

yang dimiliki dalam kelompok belajarnya ketika mengikuti proses pembelajaran. 

Pengajuan masalah dalam proses pembelajaran membantu siswa untuk berani 

mengungkapkan gagasan pendapatnya untuk memecahkan masalah yang 

disajikan. Model PBL dapat memfasilitasi siswa untuk bekerja sama dengan 
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kelompok untuk saling bertukar pendapat dalam mengungkap masalah yang 

disajikan (Strobel & Barneveld, 2009).  

Indikator berpikir kritis membangun keterampilan dasar skor rata-rata 

pretest diperoleh 47,84 sedangkan skor posttest yaitu 86,64. Peningkatan skor 

yang diperoleh yaitu 0,74 dengan kriteria tinggi. Peningkatan skor yang diperoleh 

tersebut karena dalam pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk 

mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki dalam melakukan sebuah observasi 

memecahkan masalah yang disajikan. Siswa tidak hanya pasif dalam mengikuti 

proses pembelajaran dengan model PBL yang diterapkan, namun diharuskan aktif 

untuk menggali informasi yang diperoleh dari kegiatan yang telah dirancang 

kelompok kerja. 

Pembelajaran dengan melakukan percobaan sederhana menuntut siswa 

untuk melaksanakan pengamatan dan membuat laporan hasil observasi atau 

percobaan sederhana. Siswa bersama anggota kelompok lain juga harus 

mempertimbangkan dan menganalisis laporan hasil percobaan yang dibuatnya. 

Kegiatan belajar tersebut sejatinya telah melatihkan keterampilan dasar siswa 

dalam memecahkan masalah, oleh karena itu kemampuan berpikir kritis dalam 

membangun keterampilan dasar dapat meningkat sesuai hasil yang diperoleh 

dalam penelitian. 

Kemampuan berpikir kritis siswa pada indikator menyimpulkan 

memperoleh rata-rata pretest 67,82 dan skor posttest diperoleh 97,41. Peningkatan 

skor yang diperoleh yaitu 0,92 dengan kriteria tinggi. Peningkatan skor yang 

diperoleh menunjukkan siswa telah mampu dalam membuat simpulan dari 

permasalahan maupun pertanyaan yang diberikan kepada siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Modul IPA yang dikembangkan dengan model PBL 

efektif untuk menghadirkan suasana belajar yang memberikan pengalaman belajar 

melalui penemuan melalui kegiatan pemecahan masalah dengan metode ilmiah. 

Pemecahan masalah dengan melakukan percobaan sederhana maupun 

diskusi kelompok sesuai petunjuk kerja dalam modul yang dikembangkan 

membantu siswa untuk dapat membuat simpulan berdasarkan pemecahan masalah 

yang dilakukan. Siswa dilatih untuk membuat deduksi maupun induksi simpulan 
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kegiatan pemecahan masalah dalam kelompok. Hasil deduksi maupun induksi 

yang didapat selanjutnya juga harus dipertimbangkan maupun dianalisis bersama 

agar diperoleh simpulan yang tepat dari permasalahan yang disajikan. Kegiatan 

belajar menerapkan model PBL menunjukkan hasil yang positif dalam 

meningatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk membuat simpulan. 

Analisis indikator berpikir kritis siswa dalam memberikan penjelasan lebih 

lanjut menunjukkan hasil yang positif, adapun rata-rata skor pretest yang 

diperoleh siswa sebesar 46,26 dan rata-rata skor posttest yaitu 75. Peningkatan 

skor kemampuan berpikir kritis yaitu 0,53 dengan kriteria sedang. Proses 

pembelajaran yang menerapkan modul IPA berbasis PBL memberikan 

kesempatan siswa untuk meberikan penjelasan lebih lanjut, tidak hanya 

keterampilan mejelaskan sederhana saja yang dilatihkan.  

Siswa diajak untuk lebih mengeksplorasi kemampuannya ketika mengikuti 

percobaan sederhana dan diskusi kelompok yang dilakukan. Hasil laporan 

percobaan maupun hasil diskusi kelompok yang diperoleh masing-masing 

kelompok harus disajikan kepada kelompok lain. Kemudian kelompok lain diberi 

kesempatan untuk menyampaikan argumen atau tanggapan kelompoknya dari 

hasil yang disampaikan. Interaksi antar kelompok dalam mengungkap sebuah 

permasalahan sejatinya telah memfasilitasi siswa agar berani mengungkapkan dan 

memberikan penjelasan lebih lanjut dari hasil kerja yang dilakuakan. Proses 

tersebut menunjukkan model PBL yang digunakan dapat meningkatkan 

kemampaun berpikir kritis siswa dalam memberikan penjelasan lebih lanjut.  

Indikator kemampuan berpikir kritis yang terakhir yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu mengatur strategi dan taktik. Rata-rata skor pretest yang 

diperoleh yaitu 23,28 dan rata-rata skor posttest yaitu 48,28. Hasil yang diperoleh 

paling kecil dibandingkan dengan indikator berpikir kritis lainnya. Hal ini 

disebabkan sebagian besar siswa tidak mengerjakan soal pada indikator ini, hanya 

sebagian siswa saja yang menjawab soal dengan baik. Selain itu, indikator 

mengatur strategi dan taktik hanya diwakili satu soal pada tes yang dilakukan. Hal 

ini terjadi karena berdasarkan analisis butir soal dari tiga soal indikator tersebut 
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hanya satu soal yang dinyatakan valid. Oleh karena itu, skor yang diperoleh siswa 

menjadi kecil. 

Skor yang diperoleh meskipun lebih rendah dari indikator berpikir kritis 

lain namun masih menunjukkan hasil yang positif, dimana peningkatan skor yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,33 dengan kriteria peningkatan sedang. Hasil tersebut 

menunjukkan kemampuan siswa dalam mengatur strategi dan taktik terjadi 

peningkatan. Modul yang dikembangkan dengan model PBL yang menyajikan 

tiga permasalahan yang harus diselesaikan siswa memberikan kesempatan siswa 

untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menentukan strategi pemecahan 

masalah yang akan dilakukan. Model PBL memberikan kemudahan bagi siswa 

untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri (Wang, 2008).  

Siswa berkolaborasi dengan anggota kelompok dalam mengungkap 

permasalahan yang disajikan melalui kegiatan percobaan sederhana dan diskusi 

kelompok. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dengan metode ilmiah yang 

memberikan kesempatan siswa untuk dapat mengatur strategi maupun taktik 

kelompoknya dalam menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut menunjukkan 

modul yang dikembangkan berhasil menciptakan pengalaman belajar yang positif 

bagi siswa khususnya di MTs Sudirman. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan secara keseluruhan 

hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa antara pretest dan posttest, yaitu 

perbedaan hasil tes siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran 

dengan modul IPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan. Hasil pretest siswa 

indikator berpikir kritis mendapatkan nilairata-rata 49,22. Nilai posttest 

memperoleh nilai rata-rata 77,38. Berdasarkan analisis peningkatan skor rata-rata 

pretest dan posttest setelah diterapkan pembelajaran menggunakan modul IPA 

berbasis PBL dihitung dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi 

didapatkan nilai peningkatan sebesar 0,6 yang berarti peningkatan skor rata-rata 

pretest dan posttest berada pada kategori sedang, dimana nilai untuk kategori 

sedang yaitu 0,3  g < 0,7.  

Peningkatan hasi tes soal berpikir kritis dikarenakan dalam pembelajaran 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis PBL. Modul yang dikembangkan 
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menerapkan model PBL yang menyuguhkan kepada siswa situasi masalah yang 

otentik dan bermakna yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan penyelidikan dan inkuiri (Susilo, 2012). Modul yang dikembangkan 

memuat model pembelajaran yang dirancang agar dapat melatih kemampuan 

berikir kritis siswa. Model PBL dalam modul ini diterapkan dalam pembelajaran 

dimana pembelajaran menekankan siswa untuk dapat memecahkan masalah yang 

disajikan melalui beragam strategi dan taktik. 

Proses pembelajaran yang telah dilakukan siswa yaitu pembelajaran 

dengan modul berbasis PBL dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

dapat melatih memecahkan masalah yang disajikan melalui beragam strategi dan 

taktik pemecahan masalah. Kegiatan belajar dengan diskusi maupun percobaan 

sederhana dalam kelompok memberikan kesempatan dari masing-masing anggota 

untuk menyampaikan ide gagasan strategi pemecahan masalah dalam kelompok 

sehingga akan muncul gagasan yang terbaik dari setiap usulan yang disampaikan. 

Kegiatan belajar tersebut sejatinya telah merangsang dan melatih kemampuan 

berpikir kritis siswa. Proses belajar menggunakan modul IPA terpadu berbasis 

PBL siswa diajarkan bersikap kritis terhadap masalah yang disajikan dengan 

memecahkan masalah melalui beragam strategi dan taktik, dengan cara tersebut 

siswa diharapkan dapat menerapkan kemampuan berpikir kritisnya tidak hanya 

dalam proses belajar di sekolah namun juga dalam kehidupan sehari-harinya.  

Hasil yang dicapai dalam penelitian sesuai dengan temuan Christiana & 

Suniasih (2014) yang menyatakan bahwa model PBL berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA SD. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menggunakan modul dengan 

model PBL efektif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Model PBL menuntut partisipasi aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran 

selain itu PBL juga memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain 

dalam memecahkan masalah yang disajikan. 

Berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, Walker (2005) menyatakan 

bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan suatu proses yang memungkinkan 

siswa memperoleh pengetahuan baru melalui proses pemecahan masalah dan 
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kolaborasi. Kemampuan berpikir kritis memfokuskan pada proses belajar daripada 

hanya pemerolehan pengetahuan. Berpikir kritis melibatkan aktivitas-aktivitas, 

seperti menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menciptakan, dan 

menerapkan pengetahuan baru pada situasi dunia nyata. Kemampuan tersebut 

penting dalam proses pembelajaran karena kemampuan ini memberikan 

kesempatan kepada siswa belajar melalui penemuan.  

Kegiatan pembelajaran dengan modul IPA berbasis PBL selain 

mengaktifkan siswa juga mengurangi peran guru sehingga pembelajaran tidak 

didominasi oleh guru. Hal ini sesuai pendapat Rusman(2012) yang menyatakan 

peran guru dalam model PBL antara lain mengajukan masalah, memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog siswa serta mendukung belajarnya. Guru bertindak 

sebagai fasilitator dalam pembelajaran, memberikan bimbingan dan pengawasan 

jalannya pembelajaran agar berlangsung secara maksimal. 

Modul yang dikembangkan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 

di kelas, dimana modul yang dikembangkan berbasis model PBL. Model 

pembelajaran ini efektif untuk mengajarkan proses-proses berpikir tingkat tinggi, 

membantu siswa memproses informasi yang telah dimilikinya dan membantu 

siswa membangun sendiri pengetahuannya tentang dunia sosial dan fisik di 

sekelilingnya. Penelitian Sadia (2008) menunjukkan bahwa 20,1% responden guru 

menyatakan memilih menggunakan model PBLuntuk melatih kemampuan 

berpikir kritis siswa. Berdasarkan penelitian, modul IPA terpadu berbasis PBL 

pada tema gerak yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran IPA di 

sekolah karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Selain kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti juga menganalisis hasil 

belajar siswa sebagai data tambahan penelitian. Data hasil belajar siswa diperoleh 

dari nilai tugas, nilai percobaan sederhana dan hasil diskusi kelompok, serta nilai 

evaluasi. Hasil belajar merupkan hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran (Anni, dkk 2006). Hasil belajar pada tahap uji pelaksanaan 

lapangan menggunakan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak 

menunjukkan hasil yang positif.  
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Penilaian hasil belajar siswa pada uji pelaksanaan lapangan pembelajaran 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis PBL memperoleh nilai tertinggi yang 

dicapai siswa adalah 91,37, sedangkan nilai terendah adalah 78,18, dan nilai akhir 

rata-rata kelas adalah  80,34. Hasil belajar siswa, tidak ada yang memperoleh nilai 

dibawah KKM IPA disekolah yaitu 75 hal ini menunjukkan siswa terlibat aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Siswa dengan semangat mengikuti kegiatan 

belajar yang dilaksanakan. Hasil belajar yang baik tersebut diperoleh dari hasil 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan modul berbasis PBL.  

Pembelajaran yang dilaksanakan memberikan kesempatan siswa untuk 

mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya. Hasil belajar terendah dan tertinggi 

menunjukkan pembelajaran dapat mengakomodir keberagaman karakter dan 

kemampuan pemahaman materi yang beragam dari siswa. Pembelajaran tidak 

hanya didominasi oleh siswa yang pandai saja, tetapi dapat membantu siswa yang 

masih kurang dalam memahami materi untuk lebih mengeksplorasi 

kemampuannya sehingga pemahanya terkait materi gerak dapat maksimal. Modul 

IPA berbasis PBL memuat serangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa lebih mamahami materi tema 

gerak yang dipelajari.  

Modul yang dikembangkan menekankan model PBL dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, siswa disajikan masalah yang berkaitan dengan tema gerak 

untuk dipecahakan melalui strategi yang beragam. Siswa diajak untuk melakukan 

percobaan sederhana dan diskusi kelompok untuk memperoleh jawaban dari 

masalah yang disajikan. Selain itu, siswa juga harus memaparkan hasil pekerjaan 

kelompoknya dan kemudian dibandingkan dengan kelompok lain untuk 

memperoleh jawaban yang baik. Kegiatan belajar dengan menggunakan modul 

yang dikembangkan memberikan kesempatan siswa untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran, sehingga kemampuan kognitif siswa lebih dimaksimalkan.   

Kegiatan belajar dengan modul berbasis PBL berdampak terhadap 

pemahaman siswa pada materi gerak yang dipelajari menjadi lebih baik. Hasil 

penelitian Pangestuningsih (2013) menunjukkan penerapan pembelajaran 

menggunakan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
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pelajaran IPA.  Hal yang sama dikemukakan Rahayu & Sudarmin (2013) 

pembelajaran dengan menerapkan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Penerapan modul dengan model PBL memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi pengembangan sikap dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan Tabel 4.11 didapatkan hasil belajar secara klasikal mencapai 

100%. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa siswa telah mencapai KKM 

yang ditetapkan sekolah yaitu sebesar 75. Hal ini menunjukkan pembelajaran 

menggunakan modul yang dikembangkan berlangsung secara efektif. Mulyasa 

(2006) menyatakan bahwa bahan ajar dalam hal ini modul dikatakan baik jika 

dalam modul tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran. 

Selain itu pembelajaran diangap berhasil secara klasikal, jika ketuntasan hasil 

belajar siswa mencapai >85%. Berdasarkan nilai hasil belajar siswa diperoleh 

ketuntasan secara klasikal sebesar 100% dengan seluruh siswa memperoleh nilai 

tuntas. Ketuntasan klasikal tersebut dapat tercapai karena pembelajaran 

menggunakan modul IPA terpadu yang menerapkan model PBL dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, modul IPA yang dikembangkan juga 

telah divalidasi kelayakan oleh pakar dan diujicoba skala terbatas sebelum 

diujicobakan dalam pembelajaran.  

Melalui pembelajaran dengan modul IPA berbasis PBL siswa dapat 

memecahkan masalah secara terstruktur dan bertahap sehingga memperoleh hasil 

pemecahan masalah yang tepat. Selain itu, dengan model PBL siswa terlatih untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan  dengan cermat 

sehingga siswa dapat mengembangkan daya nalarnya secara kritis untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Pemecahan masalah melalui kerja kelompok 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, mengurangi 

miskonsepsi, mencari informasi, dan mengkonstruksi pemahaman secara aktif 

serta terampil memberikan alasan tingkat tinggi (Susilo, 2012). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak yangdikembangkan layak 

digunakan berdasarkan penilaian dari pakar.Hasil yang didapat berdasarkan 

penilaian validasi oleh pakar pada komponen kelayakan isi, komponen 

kebahasaan, dan komponen penyajian diperoleh skor rata-rata yaitu 3,6 

dengan kriteria sangat layak. 

2. ModulIPA terpadu berbasis PBL yang dikembangkan efektif  meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa.Hal ini ditunjukkan pada data peningkatan 

hasil kemampuan berpikir kritis siswa dengan skor rata-rata 0,6 dengan 

kriteria peningkatan sedang. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah 

1. Beberapa siswa kurang memahami model PBL, sehingga sebelum 

pembelajaran dilaksanakan siswa dijelaskan karakteristik model PBL dan 

langkah-langkah pembelajaranagar pembelajaran lebih efektif. 

2. Perlu dilakukan penilaian ranah afektif dan psikomotor agar kemampuan 

berpikir kritis siswa lebih terukur. 
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SILABUS PEMBELAJARAN IPA 

Satuan Pendidikan : MTs Sudirman Kawengen 

Kelas    : VIII 

Mata Pelajaran : IPA 

Kompetensi Inti  : 

1. Menanggapi dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.. 

2. Menghargai perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, percaya diri, toleran, motivasi 

internal, pola hidup sehat, dan ramah lingkungan) dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori  

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Proses Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber 

Belajar 

3.1 memahami gerak urus, 

dan pengaruh gaya 

terhadap gerak 

berdasarkan Hukum 

Newton, serta 

penerapanya pada 

gerak makhluk hidup 

dan gerak benda 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

1) Mengidentifikas

ipengaruh gaya 

terhadap gerak 

2) Menjelaskan 

macam-macam 

gaya 

3) Mengidentifikas

i macam-macam 

gaya 

 Gaya 

 Hukum 

Newton 

 Gerak pada 

makhluk 

Hidup 

Mengamati: 

 Mengamati 

gambar tentang 

memanjat pohon 

dan panjat 

pinang. 

 Mengamati gerak 

pada putri malu. 
Menanya: 

 Menanyakan apa 

Tes 

Mengerjakan tes esay  

Contoh : 

Diketahui beberapa jenis gaya 

sebagai berikut. 

1. Gaya magnet 

2. Gaya listrik 

3. Gaya gesek 

4. Gaya kera otot 
Dari data tersebut identifikasi 

mana yang termasuk gaya 

8 JP Modul 

IPA 

terpadu 

tema 

gerak, 

Alat dan 

Bahan 

Paraktiku

m, 
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4) Mengidentifikas

i hukum 

Newton 

5) Menjelaskan 

macam-macam 

gerak tumbuhan 

6) Menerapkan 

konsep gerak 

pada makhluk 

hidup 

(tumbuhan) 

 

yang terjadi dari 

gambar yang 

disajikan 

 Menanyakan 

faktor yang 

mempengaruhi  

 Menanyakan 

tentang gerak dan 

gaya 
Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan 

percobaan 

hubungan gaya 

dengan gerak 

 Melakukan 

percobaan 

pengaruh gesekan 

terhadap gerak 

 Mendiskusikan 

gerak yang terjadi 

pada tumbuhan 

putri malu 
Mengasosiasi: 

 Menunjukkan 

contoh  gerak  

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 Menyimpulkan 

hasil percobaan 
Mengomunikasikan: 

 Membuat laporan  

hasil percobaan 

sentuh dan gaya tak sentuh . . 

. 
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 Mempresentasika

n hasil percobaan 

 Mempresentasika

n hasil diskusi 

kelompok 
4.1.melakukan 

penyelidikan tentang 

gerak, gerak pada 

makhluk hidup, dan 

percobaan tentang 

pengaruh gaya terhadap 

gerak 

1) Melakukan 

percobaan 

pengaruh gerak 

terhadap gerak 

2) Melakukan 

percobaan 

aplikasi hukum 

Newton 

3) Melakukan 

identifikasi  

gerak pada 

makhluk hidup 

(tumbuhan) 

 
 

Gerak pada 

mkhluk hidup 

(tumbuhan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati : 

 Mengamati arah 

tumbuh akar pada 

tumbuhan kacang 

merah 

Menanya: 

 Menanyakan 

bagaimanakah arah 

gerak tumbuh akar 

pada tumbuhan 

kacang merah 

 Menanyakan apa 

yang mempengaruhi 

arah gerak akar 

tersebut 

Eksperimen/eksplorasi: 

 Melakukan 

percobaan pengaruh 

gaya gravitasi 

terhadap arah gerak 

akar pada tumbuhan 

kacang merah 

Mengasosiasi: 

 Diskusi kelompok 

untuk membahas 

hasil pengamatan.  

 Mengolah data 

percobaan ke dalam 

bentuk laporan 

 Menyimpulkan 

pengaruh gaya 

terhadap arah gerak 

Penilaian hasil percobaan 

dan diskusi 

Laporan tertulis kelompok 

 

Tes 

Tes tertulis  

Contoh : 

1.faktor apa yang 

mempengaruhi arah gerak 

akar pada tumbuhan? 
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akar pada tumbuhan 

Mengomunikasikan: 

 Menyampaikan hasil 

pengamatan dalam 

bentuk laporan 

tertulis dan 

presentasi di depan 

kelas. 
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Ahmad Choliq, M.Pd. 

NIP. 197404242005011006 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Sudirman Kawengen 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester : VIII /2 

 Topik : Gerak 

Alokasi  Waktu : 8 X  40 menit ( 4 kali tatap muka) 

 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

1.1.Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan 

kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta 

mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. 

Indikator : 

1. Mengagumi macam-macam gerak merupakan ciptaan Tuhan. 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 

tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli 

lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 

Indikator : 

1. Memiliki rasa ingin tahu, teliti, dan peduli lingkungan melalui diskusi, kerja 

kelompok, dan melakukan praktikum 

2. Menunjukan ketekunan, tanggung jawab, saling menghargai dalam kegiatan 

belajar dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok. 

3.1 Memahami gerak lurus, dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum 

Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam 

kehidupan sehari-hari 

Indikator : 

7) Menjelaskan macam-macam gerak tumbuhan 

8) Mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak. 

9) Menjelaskan macam-macam gaya 

10) Mengidentifikasi hukum Newton 

11) Menerapkan konsep gerak pada makhluk hidup (tumbuhan) 

4.1 Melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak.  

Indikator : 

1. Melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak 

2. Melakukan percobaan aplikasi hukum Newton. 

3. Melakukan penyelidikan gerak pada makhluk hidup (tumbuhan) 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan 1 : 

a. Siswa menunjukan ketekunan dan teliti dalam melakukan percobaan gerak pada 

makhluk hidup (tumbuhan) yang dipengaruhi gaya gravitasi. 

b. Siswa menunjukan ketekunan dalam melakukan percobaan pengaruh gaya 

terhadap gerak tumbuhan. 

Lampiran 2  
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2. Pertemuan 2 : 

a. Diberikan kesempatan dalam menyampaikan gagasan hasil percobaan yang 

dilakukan tentang gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. 

3. Pertemuan 3 : 

a. Siswa diberikan kesempatan berdiskusi untuk menyampaikan gagasan tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak pada makhluk hidup (tumbuhan) 

4. Pertemuan 4 : 

a. Siswa menunjukan ketekunan dalam melakukan percobaan pengaruh gaya 

terhadap gerak . 

 

C. MATERI 

1. Gaya 

 Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap 

benda lain 

 Gaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh 

 Disebut gaya sentuh karena sebuah benda yang memberikan gaya harus 

menyentuh benda lain yang dikenai gaya, contohnya yaitu gaya gesek 

 Disebut gaya tak sentuh karena sebuah benda memberikan gaya tanpa harus 

menyentuh benda yang dikenai gaya, contohnya yaitu gaya gravitasi. 

2. Hukum Newton 

 Dalam IPA kita kenal tedapat 3 Hukum Newton yang berkaitan dengan gerak 

 Hukum Newton I atau yang lebih dikenal dengan hukum kelembaman 

menyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan 

terus bergerak dengan kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan 
bekerja pada benda itu. Jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut 
tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. 

 Hukum Newton II menyatakan Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya 

yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayadan 

berbanding terbalik massa benda. 

 Hukum Newton III menyatakanhubungan gaya aksi-reaksi , seperti ini: 

Apabila suatu benda mengerahkan gaya pada benda kedua, benda kedua tersebut 

mengerahkan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arahnya. 

3. Gerak pada makhluk Hidup (tumbuhan) 

 Secara umumgerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi gerak yang 

dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dan gerak yang tidak dipengaruhi oleh 

arah datangnya rangsang (gerak nasti). Gerak yang dipengaruhi oleh arah 

datangnya rangsang terdiri atas gerak seluruh tubuh (gerak taksis) dan gerak 

tumbuh (gerak tropisme). 

 Gerak tropisme terdiri atas: fototropisme, kemotropisme, geotropism, 

hidrotropisme, tigmotropisme. 
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 Gerak nasti terdiri atas: seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, 

 Gerak taksis terdiri atas: fototaksis dan kemotaksis 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan    :  Scientifik, kontekstual 

2.  Metode :  Ceramah, diskusi dan  eksperimen sederhana 

3. Model           :  Problem Based Learning 

E. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media 

Alat dan bahan praktikum. 

2. Alat dan Bahan   

percobaan 1 ( kertas tisu, kertas karton, kantong plastik, gunting, kerats label, 

selotip, biji kacang merah, air)   

percobaan 2 ( karton tebal, kertas HVS, kertas koran, kertas manila, busur derajad, 

uang logam); 

3. Sumber Belajar 

a. Modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak SMP/MTs Kelas VIII. 

b. Buku IPA terpadu: Tim abdi guru. IPA terpadu untuk SMP/MTs kelas VIII. 

Jakarta: Erlangga 

F. Kegiatan  Pembelajaran 

Pertemuan Pertama ( 2 JP) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

ModelPBL 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

Orientasi 

siswa pada 

masalah 

Mengamati  

1. Guru memperlihatkan contoh gambar tanaman 

yang terbalik dan menanyakan bagaimana arah 

tumbuhnya tanaman tersebut?  .bagaimana hal 

itu bisa terjadi? 

Menanya  

2. Siswa diminta memberika tanggapan dan 

pendapat terhadap masalah tersebut 

3. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan cara pembelakaran yang akan 

dilkukan 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Mengorganis

asi siswa 

dalam belajar 

 

1. Siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru 

setiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

2. Siswa menerima lembar kegiatan siswa tentang 

identifikasi pengaruh gaya terhadap gerak pada 

55 menit 
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tumbuhan 

3. Guru menjelaskan percobaan yang akan 

dilakukan 

4. Siswa mempersiapkan alat dan bahan yang 

dibutuhkan 

Membimbing 

penyelidikan 

secara 

mandiri 

maupun 

kelompok 

Eksperimen 

1. Siswa melakukan percobaan  dengan 

kelompoknya sesuai petunjuk kerja dan 

berdiskusi dalam kelompok untuk mencari 

solusi dari maslah yang ditemukan 

Mengasosiasi  

2. Guru membimbing dan memfasilitasi kelompok 

untuk menjawab permasalahan yang ditemukan 

Mengembang

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

1. Guru membimbing kelompok untuk membuat 

laporan semantara 

Mengkomunikasikan  

2. Siswa menyajikan laporan sementara terkait 

permasalahan hasil diskusi kelompok dalam 

percobaan yang dilakukan 

3. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dari hasil kelompok 

penyaji 

Penutup Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan 

pembelajaran    

2. Guru memberikan penghargaan (misalnya pujian 

atau bentuk penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja baik 

3. Pemberian tugas pada setiap kelompok untuk 

melakukan pengamatan setiap hari dari 

perkembangan percobaan pengaruh gaya pada 

gerak akar tanaman kacang merah yang 

dilakukan kemudian meminta kelompok untuk 

melaporkan hasilnya pada pertemuan berikutnya 

15 menit 

 

Pertemuan kedua (2 JP) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

Model PBL 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

Orientasi 

siswa pada 

Mengamati  

1. Guru menunjukan hasil percobaan pengaruh 

10 menit 
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masalah gaya gravitasi terhadap gerak 

Menanya  

2. Guru meminta siawa memberikan pendapatnya 

tentang hasil percobaan yang dilakukan 

3. Guru menyampaikan tujuan yang akan 

dilakukan dan menjelaskan cara pembelajaran 

yang akan dilakukan 

Kegiatan 

Inti 

Mengorganis

asi siswa 

dalam belajar 

 

1. Siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru 

setiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa kelompok 

awalnya 

2. Guru menjelaskan kegiatan diskusi yang akan 

dilakukan 

55 menit 

Membimbing 

penyelidikan 

secara 

mandiri 

maupun 

kelompok 

Eksperimen (diskusi kelompok) 

1. Siswa melakukan diskusi terhadap hasil 

percobaan yang dilakukan tentang pengaruh 

gaya gravitasi terhadap gerak berdasarkan 

percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Mengasosiasi  

2. Guru memfasilitasi dan membimbing kelompok 

berdiskusi untuk menjawab  tugas diskusi yang 

diberikan. 

Mengembang

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

1. Guru membimbing siswa membuat laporan hasil 

diskusi kelompok. 

2. Siswa menjawab permasalahan yang ditemukan 

dan menyajikan hasil diskusi kelompok yang 

didapat dalam laporan tertulis. 

Mengkomunikasikan 

3. Siswa menyajikan laporan hasil diskusi 

kelompok, penarikan kesimpulan di depan kelas 

(diskusi kelas). 

4. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dari hasil dsikusi 

kelompok penyaji. 

Penutup Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan 

pembelajaran    

2. Guru memberikan penghargaan (misalnya pujian 

atau bentuk penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja baik. 

3. Siswa dan guru membuat kesimpulan 

pembelajaran tentang pebgaruh gaya gravitasi 

terhadap gerak pada tumbuhan. 

11 1

0 

 

15 

menit 
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Pertemuan Ketiga (2JP) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

ModelPBL 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

Orientasi 

siswa pada 

masalah 

Mengamati  

1. Guru memperlihatkan contoh tumbuhan putri 

malu yang menguncupkan daunya ketika 

disentuh. 

Menanya  

2. Guru menanyakan bagaimana hal itu dapat 

terjadi? 

3. Siswa diminta memberika tanggapan dan 

pendapat terhadap masalah tersebut 

4. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan cara pembelajaran yang akan 

dilkukan 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Mengorganis

asi siswa 

dalam belajar 

 

Eksperimen (diskusi kelompok) 

1. Siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru 

setiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

2. Siswa menerima lembar diskusi siswa tentang 

identifikasi pengaruh gaya terhadap gerak pada 

tumbuhan putri malu 

3. Guru menjelaskan diskusi yang akan dilakukan 

55 menit 

Membimbing 

penyelidikan 

secara 

mandiri 

maupun 

kelompok 

1. Siswa melakukan diskusi kelompok berdasarkan 

permasalahan yang disajikan 

Mengasosiasi  

2. Guru membimbing dan memfasilitasi kelompok 

untuk menjawab permasalahan yang ditemukan 

Mengembang

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

1. Guru membimbing kelompok untuk membuat 

laporan hasil diskusi kelompok yang dilakukan 

Mengkomunikasikan  

2. Siswa menyampaikan laporan hasil diskusi 

kelompok yang dilakukan terkait masalah yang 

disajikan di depan kelas 

3. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dari hasil kelompok 

penyaji 

Penutup Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan 

pembelajaran. 

2. Guru memberikan penghargaan (misalnya pujian 

15 menit 
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proses 

pemecahan 

masalah 

atau bentuk penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja baik. 

3. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

 

Pertemuan Keempat (2 JP) 

Kegiatan 

Langkah-

langkah 

Model PBL 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

Orientasi 

siswa pada 

masalah 

Mengamati  

1. Guru memperlihatkan beberapa kegiatan tentang 

seseorang yang terpeleset di lantai yang basah  

Menanya  

2. Siswa diminta memberikan tanggapan dan 

pendapat terhadap masalah tersebut 

3. Guru menyampaiakan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan cara pembelajaran yang akan 

dilakukan 

10 menit 

Kegiatan 

Inti 

Mengorganis

asi siswa 

dalam belajar 

 

 

 

 

1. Siswa membentuk kelompok sesuai arahan guru 

setiap kelompok terdiri atas 5-6 siswa 

2. Siswa menerima lembar kegiatan siswa tentang 

identifikasi pengaruh gesekan terhadap gerak 

3. Guru menjelaskan percobaan yang akan 

dilakukan tentang pengaruh gesekan terhadap 

gerak 

4. Siswa mempersiapkan alat dan bahan  

55 menit 

Membimbing 

penyelidikan 

secara 

mandiri 

maupun 

kelompok 

Eksperimen  

1. Siswa melakukan penyelidikan dengan 

kelompoknya sesuai petunjuk kerja dan 

berdiskusi dalam kelompok untuk mencari  

 

 

solusi dari masalah yang ditemukan 

Mengasosiasi  

2. Guru membimbing dan memfasilitasi kelompok 

untuk menjawab permaslahan yang ditemukan 

 

Mengembang

kan dan 

menyajikan 

1. Siswa menjawab permasalahan yang ditmukan 

dan menyajikan hasil yang didapat dalam 

laporan tertulis 



70 
 

 
 

hasil karya Mengkomunikasikan  

2. Siswa menyajikan lapoaran permasalahan hasil 

diskusi kelompok, penarikan kesimpulan di 

depan kelas (diskusi kelas) 

3. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan dari hasil kelompok 

penyaji 

Penutup Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

1. Siswa dan guru mereview hasil kegiatan 

pembelajaran    

2. Guru memberikan penghargaan (misalnya pujian 

atau bentuk penghargaan lain yang relevan) 

kepada kelompok yang berkinerja baik 

3. Guru bersama siswa mengevaluasi hasil belajar 

dan memberikan kesimpulan dari materi yang 

dipelajari 

15 menit 

 

G. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian 

Penilaian Tertulis 

2. Bentuk Instrumen 

Tes soal uraian 

 

Guru mapel IPA 

 

 

Siti Rodhiyah, S.Pd 

NIP.- 

Ungaran, 12 Maret 2014 

Mahasiswa peneliti 

 

 

Sujiono 

NIM 4001410008 

Mengetahui 

Kepala MTs Sudirman 

 

Ahmad Choliq, M.Pd 

NIP. 197404242005011006 
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KISI-KISI SOAL BERPIKIR KRITIS 

Satuan Pendidikan  : SMP/ MTs  

Mata Pelajaran  : IPA 

Topik/tema  : gerak 

Tahun Ajaran  : 2013/2014 

Bentuk Soal  : Uraian 

Kompetensi dasar: 3.1 memahami gerak lurus, dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan Hukum Newton, serta penerapanya pada gerak 

makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari 

4.1.melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak 

No Indikator 

pemebelajaran 

Indikator 

keterampilan 

berpikir kritis 

No 

soal 

Ranah 

kognitif 

Bentuk soal Kunci 

jawaban 

1 Mengidentifikasi 

pengaruh gaya terhadap 

gerak. 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

 

6 

 

 

C3 

 

 

Diberikan gambar percobaan mendorong 

almari siswa diminta mengidentifikasi jenis 

gaya dan memberikan alasan mengapa 

almari tidak bergeser 

Terlampir  

Membuat penjeasan 

lebih lanjut 

 

menyimpulkan 

3 

 

 

4 

C5 

 

 

C3 

Diberikan gambar permainan tarik tambaang 

siswa diminta menghitung gaya  

 

Diberikan gambar permainan tarik tambang 

dengan penjumlahan gaya siswa diminta 

menganalisis aarah akhir gaya yang terjadi 
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2 Mengidentifikasi 

macam-macam gaya 
Menyimpulkan 

 

9 

 

C2 Memberikan kesimpulan  alat ukur yang 

harus digunakan untuk menghitung gaya 

 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

2 C2 Deberikan gambar macam-macam gaya 

siswa diminta mengidentifikasi jenis gaya 

sentuh/tak sentuh 

3 Mengidentifikasi hukum 

Newton 
Menyimpulkan 

 

8 

 

 

C3 

 

 

Diberikan gambar penggunaan sabuk 

pengaman dalam mobil siswa diminta 

menyimpulkan kaitan contoh dengan hukum 

Newton  

 

Membangun 

keterampilan dasar 

10 C3 Diberikan tabel contoh aplikasi Hukum 

Newton dalam kehidupan sehari-hari siswa 

diminta melengkapi tabel deangan jawaban 

yan benar 

4 Menjelaskan macam-

macam gerak pada 

tumbuhan 

 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

 

1 

 

 

C5 

 

 

Diberikan gambar tumbuhan putri malu 

siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis 

gerak tumbuhan,  

 

Membangun 

keterampilan dasar 

5 C4 

 

Diberikan gambar hasil percobaan arah 

gerak akar tumbuhan jagung siswa diminta 

menganalisis jenis gaya yang mempengaruhi 

gerak  
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 Memberi penjelasan 

lebih lanjut 

12 C5 Diberikan gambar tentang tumbuhan yang 

diberikan perlakuan berbeda siswa diminta 

untuk memprediksi hasil yang terjadi 

 

5 Menerapkan konsep 

gerak pada makhluk 

hidup (tumbuhan) 

 

 

Membuat penjelasan 

lebih lanjut 

7 C4 Diberikan gambar gerak fototropisme dan 

fotonasti siswa diminta menjelaskan 

persamaan dan perbedaan kedua jenis gerak 

 

Mengatur strategi 

dan teknik 

 

11 C6 Diberikan alat dan bahan percobaan 

pengaruh gaya gravitasi terhadap gerak 

siswa diminta untuk merancang langkah 

kerja percobaan 

  

            Semarang, 4 Maret 2014 

Validator 

 

 

 

Arif Widiyatmoko, M.Pd. 

NIP. 198412152009121006 
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SOAL BERPIKIR KRITIS 

Mata pelajaran :  IPA 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Alokasi waktu  : 45 Menit 

Materi   : Gerak 

Petunjuk Mengerjakan Soal: 

1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah nama dan nomor absen pada lembar  yang telah 

disediakan 

2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

3. Kerjakan soal yang menurut anda mudah terlebih dahulu 

4. Kerjakan dengan teliti, jujur dan tepat 

 

1. Perhatikan gambar berikut! 

Daun putri malu 

 Suatu sore Burhan bermain di pekarangan 

rumahnya, burhan melihat-lihat tanaman 

yang ada disekitarnya. Burhan memegang 

sebuah daun putri malu yang dilihatnya. 

Ketika dipegang daun tersebut 

menguncupkan daunya. Burhan tertarik 

dengan hal yang baru ditemukanya. 

Pertanyaan: 

Identifikasikan jenis gerak tumbuhan apakah yang terjadi pada daun putri malu? 

2. Perhatikan macam-macam contoh gaya sebagai berikut 

 
 

 

 

 

Berdasarkan  contoh gaya diatas identifikasikan  contoh gaya yang termasuk gaya sentuh dan 

gaya tak sentuh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Menyentuh daun putri malu 

Sumber: dok. penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya magnet Gaya kerja otot Gaya gesek 
Gaya gravitasi Gaya listrik Sumber: google 

Lampiran 4 
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Perhatikan permainan tarik tambang berikut untuk menjawab pertanyaan  

Permainan tarik tambang 
 
 
 
 
 
 

Dalam permainan tarik tambang kelompok A ( Anas dan Arsya) 
melawan kelompok B ( Agung dan Angga). Kedua kelompok saling 
memberikan gaya, kelompok A memberikan gaya sebesar 150 N 
kearah kanan, sedangkan kelompok B memberikan gaya sebesar 
130 N kearah kiri.  

Pertanyaan: 

3. Apabila kedua gaya dijumlahkan berapakah hasilnya? 

4. Analisislah kemana arah akhir dari penjumlahan gaya tersebut? Gambarkan dengan anak 

panah! 

Perhatikan gambar berikut menunjukan hasil percobaan gerak akar pada tanaman. 

Akar pada tanaman 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Menunjukan hasil percobaan gerak akar biji 
tanaman jagung. Berdasarkan gambar tersebut gerak 

akar selalu menuju ke bawah atau dalam tanah.   

 

 

 

Pertanyaan: 

5. Analisislah jenis gaya apa yang mempengaruhi gerak akar tanaman jagung tersebut! 

6. Perhatikan gambar berikut! 

Mendorong almari 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar disamping, ketika 

Anto mencoba mendorong 

almaridengan sekuat tenaga ternyata 

almari tersebut tidak bergeser.  
 

 

 

Pertanyaan:  

Jenis gaya apakah yang dilakukan Anto terhadap almari? Mengapa almari tersebut tidak 

bergeser ketika didorong? Berikan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tarik tambang 

Sumber: dok. penulis 

 

 

 

Gambar 4.  gerak akar tumbuhan 

Sumber: google image 

 

 
Gambar 5. Mendorong almari 

Sumber: dok penulis 
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7. Perhatikan gambar berikut! 

Gerak pada tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar A menunjukan contoh gerak 
fototropisme dan gambar B menunjukan 
contoh gerak fotonasti pada bunga sepatu 
matahari. Jelaskan jelaskan persamaan dan 
perbedaan antara kedua gerak tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

Ketika mengendarai mobil kita dihimbau 

untuk menggunakan sabuk pengaman, 

namun kadang-kadang masih banyak yang 

menganggap sabuk pengaman sebatas 

himbauan. Padahal hal tersebut berhubungan 

erat dengan keselamatan pengendara sendiri. 

Sabuk pengaman dalam mobil merupakan 

salah satu aplikasi dari hukum Newton. 
 

 

Pertanyaan: 

Berdasarkan informasi diatas simpulkanlah termasuk ke dalam Hukum Newton berapakah contoh 

diatas? Sebutkan bunyi hukum Newton tersebut 

9. perhatikan gambar berikut!Gerobak sorong 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 menunjukan Bayu sedang mendorong gerobak 
sorong. Karena dorongan yang dilakukan Bayu gerobak 
tersebut dapat bergerak pindah tempat. Hal itu 
menunjukan bahwa gaya dapat membuat benda diam 
menjadi bergerak.  

 

 

Pertanyaan:    

Jika Bayu ingin mengetahui banyaknya gaya yang diberikan terhadap gerobak, alat ukur 

apa yang harus digunakan Bayu? Berikan pendapatmu! 

10. Buatlah tabel contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari penerapan Hukum 

Newton I; II; dan III.! 

no Contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari 

Hukum Newton I Hukum Newton II Hukum Newton III 

    

    

 

Gambar 6. gerak pada tumbuhan 

Sumber: .google image 

A B 

 

Gambar 7. Sabuk pengaman 

Sumber: dok. penulis 

 

 
Gambar 6. Mendorong gerobak 

Sumber: dok penulis  
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11. Perhatikankasus dibawah ini! 

Rahman ingin melakukan percobaan pengaruh gaya gravitasi terhadap gerak pada tumbuhan kacang 

hijau. Kemudian Rahman menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

 
 

 

 

Perlakuan yang dilakukan Rahman adalah dengan menanam biji kacang hijau dengan 

menanam 6 biji kacang membentuk lingkaran. 
Setelah memahami kasus diatas, coba rancanglah langkah  kerja  percobaaan yang dilakukan 

Rahman tersebut! 

12. Perhatikan gambar berikut 

        

 

Sumber: 

pelangiannisa.blogspot.com 

Danang melakukan percobaan pada tanaman untuk mengamati gerak pada tumbuhan seperti 

gambar diatas. Tanaman a diberi perlakuan dengan air sabun, sedangkan tanaman b diberi 

perlakuan dengan pupuk. Menurutmu apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian terhadap arah 

gerak  akar tanaman a dan tanaman b? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan bahan: Kertas tisu, kertas karton, kantong plastic, gunting, kertas label, selotip 

Biji kacang merah, air 
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KUNCI JAWABAN SOAL DAN PENSKORAN 

No 
soal 

jawaban Skor  

1 Gerak yang terjadi adalah gerak seismonasti 

 
4 

2 No  Gaya sentuh Gaya tak sentuh 

 Gaya gesek Gaya gravitasi 

 Gaya kerja otot Gaya magnet 

  Gaya listrik 
 

4 

3 Penjumlahan gaya : 150 N + (-130) N = 20 N 

 
4 

4 Arah akhir dari penjumlahan gaya ke kanan 4 

5 Gaya yang mempengaruhi yaitu gaya gravitasi bumi 

 
 

6 Gaya yang dilakukan anto yaitu gaya sentuh berupa dorongan 

Almari tidak bergerak ketika didorong disebabkan karena 

terjadi gaya seimbang antara gaya yang diberikan anto dengan 

gaya dari almari kepada anto, hal ini sesuai hukum Newton I 

 

 

 

 

4 

7 persamaan perbedaan 

Gerak fototropisme Gerak fotonasti 

Sama-sama 
dipngaruhi 
rangsangan 
cahaya. 

Geraknya dipengaruhi 
oleh arah datangya 
rangsangan dari luar 

Geraknya tidak 
dipengaruhi arah 
datangnya rangsangan 
dari luar melainkan dari 
struktur tanaman sendiri 

 
 

4 

8 Sabuk pengaman dalam kendaraan berhubungan dengan hukum 
Newton I  

4 

9 Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur gaya yaitu 

neraca pegas 

4 

10 no Hukum newton 

I 

Hukum 

newton II 

Hukum Newton III 

 Sabuk 

pengaman 

Ban roda dibuat 

bergerigi 

Mobil yang 

berjalan 

ketika 

direm 

lama-lama 

berhenti 

Ketika mendorong 

meja dengan tangan 

maka meja akan 

memberikan gaya 

tetapi arahnya 

berlawanan 

Peluncuran roket 
 

4 

11 Langkah kerja: 
1. Buatlah 2 potongan karton dengan ukuran 15x 15 cm. 

2. Bungkuslah kedua kertas karton dengan kertas tisu 

3. Masukan karton yang telah terbungkus tisu ke dalam plastic 

4. Basahi karton tersebut dengan air secukupnya 

4 

Lampiran 5 
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5. Letakkan 6 biji kacang merah diata tisu yang membungkus 

karton dengan susunan melingkar 

6. Tutuplah kantung plastic dan pertahankan posisi biji kacang, 

apabila posisi biji kacang berubah geserlah ke posisi semula 

7. Letakan kantung plastic pada tempat gelap 

8. Amatilah biji kacang selama 3-5 hari, gambar sketsa letak akar 

dan pusuk saat biji kecambah mulai hari pertama sampai 

kelima.  

 
12 Gambar a akar tumbuhan akan menjauhi rangsangan air sabun, 

sedangkan gambar b akar tumbuhan akan mendekati pupuk sebagai 

rangsanganya 

4 

 Skor total 48 
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No 

Soal 

skor Kriteria penskoran Skor yang 

didapat 

1 
 
 
 

4 Dapat mengidentifikasi gerak tumbuhan dengan tepat  
 
 
 
 

3 Dapat mengidentifikasi gerak tumbuhan tetapi kurang tepat 

2 Mengidentifikasi gerak tumbuhan tetapi tidak berhubungan 

dengan soal 

1 Tidak mengidentifikasi soal 

2 4 Dapat mengidentifikasi 4 contoh gaya dengan benar  

3 Dapat mengidentifikasi 3 contoh gaya dengan benar 

2 Dapat mengidentifikasi 2 contoh gaya dengan benar 

1 Hanya dapat mengidentifikasi 1 contoh gaya dengan benar 

3 4 Dapat mengitung gaya dengan hasil benar  

 3 Dapat mengitung gaya tetapi hasil salah  

 2 Menuliskan rumus saja dengan benar  

 1 Tidak mengitunghasil gaya  
4 4 Dapat mengidentifikasi arah gaya dengan benar dan menggambarkan 

gaya dengan benar 
 

3 Dapat mengidentifikasi gaya namun arahnya kurang teat 

2 Hanya menggambarkan arah gaya dengan benar 

1 Hanya menggambar arah gaya tetapi salah 

5 4 Dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi gerak 

tumbuhan  dengan tepat 

 

3 Dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi gerak 

tumbuhan tetapi kurang tepat 

2 Menganalisis faktor yang mempengaruhi gerak tumbuhan 

tetapi tidak berhubungan dengan soal 

1 Tidak menganalisis factor yang mempengaruhi gerak 

tumbuhan 

6 4 Dapat mengidentifikasi jenis gaya dengan benar dan 

memberikan alasan dengan tepat 

 

3 Dapat mengidentifikasi jenis gaya dengan benar dan 

memberikan alasan namun kurang tepat 

2 Dapat mengidentifikasi jenis gaya dengan benar 

1 Dapat  mengidentifikasi jenis gaya tetapi kurang tepat 

7 4 Dapat memberikan penjelasan persamaan dan perbedaan 

gerak fototropisme dan gerak foto nasti dengan runtut dan 

tepat 

 

3 Dapat memberikan penjelasan persamaan dan perbedaan 

gerak gerak fototropisme dan gerak fotonasti dengan runtut 

tetapi kurang tepaat 

2 Memberikan penjelasan persamaan dengan tepat  
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1 Memberikan penjelasan persamaan saja tetapi kurang tepat 

8 4 Dapat menyimpulkan Hukum Newton dengan benar dan 

memberikan alasan denga tepat 

 

3 Dapat menyimpulkan Hukum Newton dengan benar dan 

memberikan alasan tetapi kurang tepat 

2 Dapat menyimpulkan Hukum Newton dengan benar  

1 Menyimpulkan Hukum Newton tetapi salah 

9 4 Dapat menyimpulkan alat ukur yang digunkaan dengan benar  

3 Dapat menyimpulkan alat ukur tetapi kurang tepat 

2 Menyebutkan alat ukur tetapi tidak berhun=bungan dengan 
saol 

1 Tidak menyimpulkan aat ukur yang digunakan 

10 4 Dapat menyajikan masing-masing 1 contoh dengan benar 

untuk ketiga hukum Newton 

 

3 Dapat menyajikan masing-masing 1 contoh untuk ketiga 

hukum Newton tetapi ada 1 yang kurang tepat 

2 Menyajikan 2 contoh saja 

1 Hanya menyajikan 1 contoh saja 

11 4 Dapat menyusun langkah kerja dengan lengkap  
3 Dapat menyusun 6 langkah kerja  benar 

2 Dapat menyusun 4 langkah kerja benar 

1 Dapat menyusun 2 langkah kerja benar 

12 4 Dapat menganalisis kedua gambar dengan benar dan runtut  

3 Dapat menganalisis kedua gambar dengan benar namun kurang runtut 

2 Dapat menganalisis satu gambar dengan benar 

1 Dapat menganalisis satu gambar namun salah 

 skor  
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CONTOH HASIL LEMBAR JAWAB SOAL SISWA PRE-TEST 
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CONTOH LEMBAR JAWAB SISWA POST-TEST 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP I 
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REKAPITULASI HASIL INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP I 

MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

No Butir Penilaian 

Hasil 

Validator 

I 

Validator 

II 

Validator 

III 

I KOMPONEN KELAYAKAN ISI    

1 Kompetensi Inti (KI) tercantum secara 

eksplisit 

1 1 1 

2 Kompetensi Dasar (KD) tercantum 

secara eksplisit 

1 1 1 

3 Kesesuaian isi modul dengan KI dan 

KD 

1 1 1 

II KOMPONEN PENYAJIAN    

1 Bagian depan modul sudah terdapat 

daftar isi 

1 1 1 

2 Modul sesuai dengan tujuan 

pembelajaran temagerak 

1 1 1 

3 Modul sudah terdapat peta konsep dan 

rangkuman pembelajaran temagerak 

1 1 1 

4 Modul terdapat ilustrasi permasalahan 

(pendahuluan) 

1 1 1 

5 Pertanyaan/soal berdasarkan 

permasalahan 

1 1 1 

6 Modul sudah terdapat glosarium 1 1 1 

7 Modul sudah terdapat daftar pustaka 1 1 1 

III KELAYAKAN KEBAHASAAN    

1 Kulit modul mencerminkan temagerak 1 1 1 

2 Isi modul disajikan dalam bentuk teks 

dan gambar secara komunikatif 

1 1 1 

3 Keterbacaan (Kesesuaian dalam 

pemilihan huruf dan format) 

1 1 1 

  Jumlah total 13 13 13 

Keterangan: 

1. PakarI : Dr. Sri Haryani, M.Si.  

2. Pakar II : Muhamad Taufik, M.Pd. 

3. Pakar III : Siti Rodhiyah, S.Pd. 

4. Skor 0 untuk jawaban “Tidak” dan Skor 1 untuk jawaban “Ya” 

 

Kriteria: 

Modul IPA Terpadu dinyatakan lolos penilaian Tahap I apabila semua butir dalam instrumen 

penilaian mendapat skor 1 atau semua pakar memberikan respon positif “Ya”.Jika terdapat 

butir yang dijawab negatif “Tidak”, maka modul IPA terpadu dinyatakan tidak lolos (BSNP, 

2007). 

Hasil Analisis Kelayakan Tahap I dinyatakan “LOLOS”. 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN KELAYAKAN ISI 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN KELAYAKAN 

KEBAHASAAN 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN KELAYAKAN 

PENYAJIAN 
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REKAPITULASI HASIL INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN ISI 

MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

No. Komponen 
Skor Validator 

1 2 3 

1. Materi 

a. Keterpaduan Antar materi  4 3 4 

b. Akurasi Fakta 4 3 4 

c. Kebenaran Konsep Teori 4 4 4 

d. Akurasi Prosedur/ Metode 4 3 4 

2. Kemutakhiran 

a. Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu 4 3 4 

b. Keterkinian/ Ketermasaan 3 3 4 

c. Rujukan Termasa 4 3 3 

3. Merangsang keingintahuan melalui Problem Based Learning 

a. Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu 4 4 4 

b. Menumbuhkan Kemampuan untuk 

Menyelesaikan Permasalahan  
4 4 4 

c. Mendorong Mencari Informasi Lebih Jauh 4 3 4 

4. Mengembangkan Kecakapan Hidup 

a. Mengembangkan Kecakapan Personal 4 3 4 

b. Mengembangkan Kecakapan Sosial 4 3 4 

c. Mengembangkan Kecakapan Akademik 4 3 4 

5. Mengembangkan Wawasan Kebinekaan 

a. Apresiasi terhadap keanekaragaman 

hayati dan membangkitkan rasa syukur 

peserta didik kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

4 4 3 

b. Apresiasi terhadap kekayaan potensi 

keanekaragaman hayati indonesia 

4 4 4 

6. Mengandung Wawasan Kontekstual 

a. Menyajikan contoh-contoh dari 

lingkungan 

lokal/nasional/regional/internasional 

3 3 4 

Jumlah skor 62 53 62 

Rerata skor 3,87 3,31 3,87 

Rerata keseluruhan 3,68 

Keterangan Layak digunakan 

 

Keterangan: 
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1. Pakar I : Muhamad Taufik, M.Pd. 

2. Pakar II : Siti Rodhiyah, S.Pd. 

3. Pakar III: Drs. Soepardjo N. 
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REKAPITULASI HASIL INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN 

BAHASA 

MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

No. Komponen 
Hasil Validator 

1 2 3 

1. Sesuai dengan Perkembangan Siswa 

a. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir 

siswa 
4 4 4 

b. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial-

emosional siswa 

3 4 4 

2. Komunikatif 

a. Keterpahaman siswa terhadap pesan 3 3 3 

b. Kesesuaian ilustrasi permasalahan dengan substansi 

pesan 

4 4 3 

3. Dialogis dan Interaktif 

a. Kemampuan memotivasi siswa untuk merespon 

pesan 
2 3 2 

b. Menciptakan komunikasi interaktif 3 4 3 

4. Lugas 

a. Ketepatan struktur kalimat 3 4 3 

b. Kebakuan istilah 3 4 4 

5. Koherensi dan Keruntutan Alur Pikir 

a. Keutuhan makna dalam alinea 3 4 4 

b. Ketertautan antar alinea/kalimat 3 3 3 

6. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar 

a. Ketepatan tatabahasa 3 4 4 

b. Ketepatan ejaan 3 4 4 

7. Penggunaan Istilah dan Simbol/Lambang 

a. Konsistensi penggunaan istilah 4 4 3 

b. Konsistensi penggunaan simbol/lambang 4 4 3 

c. Ketepatan penulisan nama ilmiah/asing 3 4 3 

 Jumlah skor 48 57 50 

 Rerata skor 3,2 3,8 3,3 

 Rerata keseluruhan 3,4 

 keterangan Layak  

Keterangan: 

5. PakarI : Miranita Khusniati, M. Pd.  

6. Pakar II : Yasin Anwar, S.HI. 

7. Pakar III : Siti Rodhiyah, S.Pd. 
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REKAPITULASI HASIL INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP II KOMPONEN 

PENYAJIAN 

MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

No. Komponen 
Hasil Validator 

1 2 3 

1. Teknik Penyajian 

a. Konsistensi sistematika sajian 4 4 4 

b. Kelogisan penyajian 4 4 3 

c. Keruntutan konsep 4 3 4 

2. Pendukung Penyajian Materi 

a. Kesesuaian/ ketepatan ilustrasi dengan materi 4 4 4 

b. Penyajian gambar disertai dengan rujukan/ sumber 

acuan 
4 4 3 

c. Identitas gambar  4 4 4 

d. Ketepatan penomoran gambar  4 4 4 

e. Daftar pustaka 4 4 3 

3. Penyajian Pembelajaran 

a. Keterlibatan siswa 4 3 4 

b. Berpusat pada siswa 4 4 4 

c. Kesesuaian dengan karakteristik mata pelajaran 3 3 4 

d. Menyajikan umpan balik untuk evaluasi diri 4 3 4 

e. Merangsang kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalahmelalui ilustrasi dan gambar 
4 4 3 

 Jumlah skor 51 48 48 

 Rerata skor 3,9

2 

3,6

9 

3,6

9 

 Rerata skor keseluruhan 3,76 

 keterangan Layak  

 

Keterangan: 

1. PakarI : Dr. Sri Haryani, M.Si.  

2. Pakar II : Busyro, S.Pd. 

3. Pakar III : Irma Safitri, S.Pd. 
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KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA  TERHADAP MODUL IPA TERPADU 

BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING TEMA “GERAK” 

 

No Indikator Nomorang

ket 

Skor 

1 Minat siswa belajar IPA menggunakan 

modul IPA terpadu  berbasis PBL tema 

gerak 

1  

2 Petunjuk penggunaan modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak 

2  

3 Bahasa yang digunakan dalam modul IPA 

terpadu berbasis PBL tema gerak  

3  

4 Petunjuk percobaan sederhana dalam modul 

IPA terpadu berbasis PBL tema gerak 

4  

5 Kaitan modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak  dengan model PBL 

5  

6 Kemampuan berpikir siswa dengan 

menggunakan modul IPA terpadu berbass 

PBL tema gerak 

6  

7 Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak 

7  

8 Efektivitas modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak   yang dikembangkan 

8  
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CONTOH LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA SKALA KECIL 
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CONTOH LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA SKALA BESAR 
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CONTOH LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA PENERAPAN LAPANAGAN 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI COBA SKALA KECIL 

TERHADAP MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

Kode Siswa 
Aspek Tanggapan No- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SK-1 4 3 4 3 3 3 4 4 

SK-2 3 4 3 3 4 3 3 3 

SK-3 4 3 4 4 3 3 4 2 

SK-4 3 4 3 3 3 4 3 3 

SK-5 3 4 3 3 4 4 3 3 

SK-6 3 4 3 3 2 4 3 3 

SK-7 4 3 3 4 3 3 4 3 

SK-8 3 4 3 3 4 3 3 2 

SK-9 4 3 4 3 4 2 3 4 

SK-10 3 3 4 3 3 4 3 3 

SK-11 4 3 3 4 3 3 2 4 

SK-12 3 3 3 3 3 4 4 3 

Jumlah Skor (f) 41 41 40 39 39 40 39 37 

Jumlah skor maksimal 

(n) 
48 48 48 48 48 48 48 48 

Persentase (%) 85% 85% 83% 81% 81% 83% 81% 77% 

Kriteria SB SB SB SB SB SB SB B 

Persentase rata-rata 82% 

Kriteria klasikal Sangat baik 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI COBA SKALA BESAR 

TERHADAP MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

N

o  
Nama 

Skor item 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SB-1 4 3 3 3 4 3 3 3 

2 SB-2 3 4 4 3 3 4 4 4 

3 SB-3 4 3 4 4 3 3 4 4 

4 SB-4 4 3 3 4 3 4 4 4 

5 SB-5 4 3 4 4 3 3 4 4 

6 SB-6 4 3 4 4 4 3 3 4 

7 SB-7 4 4 3 4 3 3 4 4 

8 SB-8 3 4 4 3 3 4 3 4 

9 SB-9 4 3 4 3 4 4 3 3 

10 SB-10 3 4 4 3 3 4 3 4 

11 SB-11 4 3 3 4 4 3 4 4 

12 SB-12 3 4 3 3 4 4 3 4 

13 SB-13 3 3 4 4 4 3 4 4 

14 SB-14 3 4 4 3 4 4 4 3 

15 SB-15 3 3 4 4 3 4 4 4 

16 SB-16 3 3 4 4 3 4 4 4 

17 SB-17 3 3 3 4 4 4 4 3 

18 SB-18 4 3 4 4 3 3 4 4 

19 SB-19 4 3 4 4 3 3 4 3 

20 SB-20 3 3 4 4 3 3 4 3 

21 SB-21 4 4 4 4 3 4 3 3 

22 SB-22 3 4 4 3 3 3 3 4 

23 SB-23 4 4 4 4 3 3 4 4 

24 SB-24 4 4 3 4 4 4 3 3 

25 SB-25 4 4 3 4 4 4 4 4 

26 SB-26 4 4 4 3 3 4 3 3 

27 SB-27 3 4 4 3 3 3 3 4 

28 SB-28 4 3 4 4 3 4 4 3 

29 SB-29 4 3 4 4 3 3 4 4 

30 SB-30 4 4 3 4 3 4 3 4 

 

jumlah 108 104 111 110 100 106 108 110 

 

Jml skor maks 120 120 120 120 120 120 120 120 

 

persentase 
90

% 

86,67

% 

92,5

% 

91,67

% 

83,33

% 

88,33

% 

90

% 

91,67

% 

 

Persentase rata-

rata 88,98% 

 

Kriteria   Sangat baik 
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REKAPITULASI ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI COBA LAPANGAN 

TERHADAP MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL TEMA GERAK 

No  Nama 
Skor item 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SL-1 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 SL-2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 SL-3 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 SL-4 4 4 3 4 4 4 4 4 

5 SL-5 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 SL-6 4 4 4 4 4 3 4 4 

7 SL-7 4 4 4 4 4 3 4 4 

8 SL-8 4 4 4 4 4 4 3 4 

9 SL-9 4 4 4 4 4 4 4 3 

10 SL-10 4 4 4 4 4 4 4 3 

11 SL-11 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 SL-12 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 SL-13 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 SL-14 3 4 4 3 4 4 4 3 

15 SL-15 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 SL-16 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 SL-17 4 4 4 4 4 4 4 4 

18 SL-18 4 4 4 4 4 4 4 4 

19 SL-19 4 4 4 4 4 4 3 4 

20 SL-20 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 SL-21 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 SL-22 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 SL-23 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 SL-24 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 SL-25 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 SL-26 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 SL-27 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 SL-28 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 SL-29 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 
 

        

 

jumlah 115 116 115 115 116 114 114 113 

 

Jml skor maks 116 116 116 116 116 116 116 116 

 

persentase 99,1% 100% 99,1% 99,1% 100% 98,3% 98,3% 97,4% 

 

Persentase rata-rata 98,91% 

 

Kriteria   Sangat baik 
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KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN GURU  TERHADAP MODUL  

IPA TERPADU BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING TEMA “GERAK” 

 

No Indikator Nomorang

ket 

skor 

1 Kesesuaian modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak dengan KI dan KD 

1  

2 Kesesuaian modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak dengan indikator 

pembelajaran 

2  

3 Petunjuk penggunaan modul IPA IPA 

terpadu berbasis PBL tema gerak 

3  

4 Penggunaan bahasa dalam modul IPA 

terpadu berbasis PBL tema gerak 

4  

5 Penyajian materi pada modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak 

5  

6 Kesesuaian modul IPA terapadu berbasis 

PBL tema erak dengan tujuan pembelajaran 

6  

7 Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan modul IPA berbasis PBL 

tema gerak 

7  

8 Sajian gambar dalam modul IPA terpadu 

berbsis PBL tema gerak 

8  

9 Sajian informasi dalam modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak  

9  

10 Kemampuanberpikir siswa dalam 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak 

10  

11 Kemudahan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak untuk dipelajari siswa 

11  

12 Penampilan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak secara keseluruhan 

12  
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CONTOH LEMBAR ANGKET TANGGAPAN GURU 

ANGKET TANGGAPAN GURU  TERHADAP MODUL IPA TERPADU BERBASIS 

PROBLEM BASED LEARNING TEMA “GERAK” 

Nama  : Siti Rodhiyah, S.Pd 

NIP  : - 

Asal Instansi : MTs Sudirman 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah setiap item dengan seksama 

2. Berilah tanda cek (√) pada salah satu kolom skor, dengan criteria sebagai berikut: 

a. Skor 1 apabila Bapak/Ibu guru “tidak setuju” 

b. Skor 2 apabila Bapak/Ibu guru “kurang setuju” 

c. Skor 3 apabila Bapak/Ibu guru “setuju” 

d. Skor 4 apabila Bapak/Ibu guru “sangat setuju” 

3. Setelah selesai mengisi semua item, Bapak/Ibu guru dimohon untuk memberikan masukan 

untuk perbaikan modul 

No Item skor 

1 2 3 4 

1 Pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak sesuai 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

2 Pengembangan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak 

terdapat indikator pembelajaran 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

3 Terdapat petunjuk penggunaan modul dalam modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak yang dikembangkan 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

4 Bahasa yang digunakan dalam modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak mudah dipahami 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

5 Penyajian materi  dalam modul IPA terpadu berbasis PBL tema 

gerak sudah mencerminkan model PBL 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

6 Materi dalam modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

7 Pembelajaran dengan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak    √ 
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dapat meningkatkan aktivitas siswa di kelas 

 Alasan/masukan 

 

8 Penggunaan gambar dalam modulIPA terpadu berbasis PBL tema 

gerak  jelas 

  √  

 Alasan/masukan 

 

9 Informasi dalam modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak 

sesuai dengan perkembangan IPTEK 

  √  

 Alasan/masukan: 

 

10 Modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak yang dikembangkan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

11 Modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak dapat dipelajari 

secara mandiri oleh siswa 

   √ 

      

 Alasan/masukan: 

 

12 Penampilan modul IPA terpadu berbasis PBL tema gerak secara 

keseluruhan menarik 

   √ 

 Alasan/masukan: 

 

      

 

Saran untuk perbaikan modul: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

*Terimakasih Bapak/Ibu telah berkenan mengisi angket.* 
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REKAPITULASI ANGKET GURU TERHADAP PENGGUNAAN MODUL IPA 

TERPADU BERBASIS PBL 

Guru 1: Siti Rodhiyah, S.Pd 

Guru 2: Drs. Soepardjo S. 

No Item 

Skor yang 

diperoleh (f) 
Skor 

Maksimal 

(n) Guru 1 Guru 2 

1. 
Kesesuaian modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak dengan KI dan KD 
4 4 4 

2. 
Kesesuaian modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak dengan indikator pembelajaran 
4 4 4 

3. 
Petunjuk penggunaan modul IPA IPA 

terpadu berbasis PBL tema gerak 
4 4 4 

4. 
Penggunaan bahasa dalam modul IPA 

terpadu berbasis PBL tema gerak 4 3 4 

5. 
Penyajian materi pada modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak 
4 4 4 

6. 
Kesesuaian modul IPA terapadu berbasis 

PBL tema erak dengan tujuan pembelajaran 
4 4 4 

7. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran 

menggunakan modul IPA berbasis PBL tema 

gerak 

4 4 4 

8. 
Sajian gambar dalam modul IPA terpadu 

berbsis PBL 
3 3 4 

9. 
Sajian informasi dalam modul IPA terpadu 

berbasis PBL tema gerak 
3 4 4 

10. 

Kemampuanberpikir siswa dalam 

menggunakan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerak 

4 4 4 

11. 
Kemudahan modul IPA terpadu berbasis 

PBL tema gerakuntuk dipelajari siswa 
3 4 4 

12. 
Penampilan modul IPA terpadu berbasis PBL 

tema gerak secara keseluruhan 
4 4 4 

Jumlah 45 44 60 

Persentase (P) 93,75% 95,83% 100% 

Persentase Rata-Rata 94,79% 

Kriteria SB 

Data diatas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%100X
n

f
P
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Keterangan: 

P = Persentase 

f = skor yang dipilih 

n = skor maksimal 
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Kriteria hasil angket tanggapan guru dan siswa secara klasikal kriteria penilaian pada tabel 

berikut 

Kriteria Hasil Angket Tanggapan Guru dan Siswa 

Interval Kriteria 

skor≤20% Tidak baik 

21% ≤ skor ≤40% Kurang baik 

41% ≤ skor ≤ 60% Cukup baik 

61% ≤ skor ≤ 80% baik 

81% ≤ skor ≤ 100% Sangat baik 

  



108 
 

 
 

REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA UJI PELAKSANAAN LAPANGAN 

KELAS VIII BMTs SUDIRMAN 

 

Kode Siswa pre test A B 
C 

(post test) 
NA Ketuntasan 

SL-1 77 88 82 77 80,50 Tuntas 

SL-2 75 90 82 75 79,83 Tuntas 

SL-3 73 86 85 73 79,17 Tuntas 

SL-4 94 88 86 94 90,44 Tuntas 

SL-5 79 90 82 79 81,83 Tuntas 

SL-6 73 88 82 73 78,50 Tuntas 

SL-7 87,5 90 81 87,5 85,75 Tuntas 

SL-8 77 90 82 77 80,83 Tuntas 

SL-9 73 93 82 73 79,33 Tuntas 

SL-10 96 90 86 96 91,78 Tuntas 

SL-11 85 90 81 85 84,50 Tuntas 

SL-12 94 90 86 94 90,78 Tuntas 

SL-13 96 88 86 96 91,44 Tuntas 

SL-14 73 86 82 73 78,17 Tuntas 

SL-15 79 93 83 79 82,78 Tuntas 

SL-16 73 88 82 73 78,50 Tuntas 

SL-17 79 88 83 79 81,94 Tuntas 

SL-18 77 86 85 77 81,17 Tuntas 

SL-19 81,25 90 81 81,25 82,63 Tuntas 

SL-20 87,5 93 82 87,5 86,58 Tuntas 

SL-21 83 88 83 83 83,94 Tuntas 

SL-22 79 90 82 79 81,83 Tuntas 

SL-23 77 88 81 77 80,17 Tuntas 

SL-24 79 88 83 79 81,94 Tuntas 

SL-25 75 88 85 75 80,50 Tuntas 

SL-26 79 93 85 79 83,33 Tuntas 

SL-27 81 86 82 81 82,17 Tuntas 

SL-28 83 90 81 83 83,50 Tuntas 

SL-29 93 90 86 93 90,28 Tuntas 

Jumlah  2586 2412 2358,25 2414,13  

Rata-rata  89,17 83,17 81,32 83,25  
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Keterangan: 

NA = nilai akhir  

A     = nilai tugas 

B     = nilai diskusi 

C = nilai evaluasi (post test) 

(Suharsimi, 2006) 

No Hasil Belajar Jumlah 

1. Nilai akhir rata-rata 83,25 

2. Nilai tertinggi 91,79 

3. Nilai terendah 78,17 

4. Siswa yang tuntas belajar 29 

5. Siswa yang belum tuntas belajar 0 

6. Ketuntasan klasikal kelas 100% 

 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikaldapat dicari dengan rumus: 

 

Keterangan: 

P = persentase ketuntasan belajar 

 = jumlah siswa tuntas belajar 

 = jumlah total siswa 

(Sudijono, 2006) 
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CONTOH HASIL LEMBAR DISKUSI SISWA 
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CONTOH LEMBAR KERJA SISWA 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN BERPIKIR KRITIS INDIKATOR I 

“MEMBERIKAN PENJELASAN SEDERHANA” 

Kode siswa 
Soal pre test 

Jumlah Skor 
Soal post test 

Jumlah Skor Nilai N-
gain 1 2 6 4 5 7 

SL-1 2 3 1 6 50 4 3 1 8 66,67 0,33 

SL-2 2 3 1 6 50 4 4 1 9 75 0,5 

SL-3 2 4 1 7 58,33 3 4 1 8 66,67 0,2 

SL-4 2 4 2 8 66,67 4 4 4 12 100 1 

SL-5 2 3 1 6 50 4 4 1 9 75 0,5 

SL-6 2 4 2 8 66,67 4 2 2 8 66,67 0 

SL-7 2 3 1 6 50 4 4 1 9 75 0,5 

SL-8 2 4 1 7 58,33 4 3 1 8 66,67 0,2 

SL-9 2 4 2 8 66,67 4 3 1 8 66,67 0 

SL-10 2 4 3 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-11 2 4 2 8 66,67 4 4 3 11 91,67 0,75 

SL-12 2 4 3 9 75 4 4 3 11 91,67 0,67 

SL-13 1 4 3 8 66,67 4 4 4 12 100 1 

SL-14 2 4 3 9 75 4 4 1 9 75 0 

SL-15 2 3 2 7 58,33 4 4 2 10 83,33 0,6 

SL-16 2 2 1 5 41,67 4 4 1 9 75 0,57 

SL-17 1 4 2 7 58,33 4 4 2 10 83,33 0,6 

SL-18 2 4 1 7 58,33 4 4 1 9 75 0,4 

SL-19 2 4 3 9 75 4 1 2 7 58,33 -0,67 

SL-20 2 4 3 9 75 4 4 2 10 83,33 0,33 

SL-21 2 4 2 8 66,67 4 4 3 11 91,67 0,75 

SL-22 2 4 1 7 58,33 4 4 1 9 75 0,4 

SL-23 2 4 1 7 58,33 4 4 1 9 75 0,4 

SL-24 2 2 2 6 50 4 2 3 9 75 0,5 

SL-25 2 3 2 7 58,33 4 4 1 9 75 0,4 

SL-26 2 2 2 6 50 4 4 1 9 75 0,5 

SL-27 2 4 1 7 58,33 3 4 2 9 75 0,4 

SL-28 2 4 1 7 58,33 4 4 3 11 91,67 0,8 

SL-29 2 4 2 8 66,67 4 4 4 12 100 1 

 
Jumlah total 212 1766,67   277 2308,33   

 
Rata-rata   60,92     79,60 0,48 

 
 Rata-rata nilai N-Gain   0,48 

  Kriteria   sedang 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN BERPIKIR KRITIS INDIKATOR II 

“MEMBANGUN KETERAMPILAN DASAR” 

Kode 
siswa 

soal pre 
test Jumlah Skor 

Soal post 
test Jumlah Skor N-Gain 

5 10 3 6 

SL-1 4 2 6 75 4 2 6 75 0 

SL-2 4 2 6 75 4 2 6 75 0 

SL-3 1 1 2 25 4 4 8 100 1 

SL-4 4 0 4 50 4 4 8 100 1 

SL-5 4 1 5 62,5 3 2 5 62,5 0 

SL-6 4 1 5 62,5 2 4 6 75 0,33 

SL-7 1 3 4 50 4 3 7 87,5 0,75 

SL-8 2 2 4 50 4 3 7 87,5 0,75 

SL-9 4 1 5 62,5 4 4 8 100 1 

SL-10 4 2 6 75 4 4 8 100 1 

SL-11 1 2 3 37,5 4 3 7 87,5 0,8 

SL-12 1 2 3 37,5 4 3 7 87,5 0,8 

SL-13 1 2 3 37,5 4 4 8 100 1 

SL-14 4 1 5 62,5 4 3 7 87,5 0,67 

SL-15 1 1 2 25 4 2 6 75 0,67 

SL-16 3 1 4 50 4 2 6 75 0,5 

SL-17 2 1 3 37,5 4 3 7 87,5 0,8 

SL-18 2 1 3 37,5 4 2 6 75 0,6 

SL-19 0 1 1 12,5 4 4 8 100 1 

SL-20 4 1 5 62,5 4 4 8 100 1 

SL-21 1 2 3 37,5 4 3 7 87,5 0,8 

SL-22 4 1 5 62,5 4 3 7 87,5 0,67 

SL-23 2 3 5 62,5 1 3 4 50 -0,33 

SL-24 1 1 2 25 4 4 8 100 1 

SL-25 2 1 3 37,5 4 2 6 75 0,6 

SL-26 1 2 3 37,5 4 3 7 87,5 0,8 

SL-27 1 1 2 25 4 4 8 100 1 

SL-28 1 3 4 50 4 3 7 87,5 0,75 

SL-29 4 1 5 62,5 4 4 8 100 1 

  Jumlah 111 1387,5   201 2512,5   

  Skor rata-rata 47,84     86,64 0,74 

  Rata-rata Nilai N-gain   0,74 

 
Kriteria   tinggi 
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Rekapitulasi Hasil Penilaian Berpikir Kritis Indikator III “Menyimpulkan” 

Kode 
siswa 

soal pre test 
Jumlah Skor 

Soal post test 
Jumlah Skor Nilai N-

gain 4 8 9 2 9 12 

SL-1 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-2 3 1 4 8 66,67 3 4 4 11 91,67 0,75 

SL-3 3 3 4 10 83,33 4 4 4 12 100 1 

SL-4 4 1 4 9 75 4 3 4 11 91,67 0,67 

SL-5 3 1 4 8 66,67 4 4 4 12 100 1 

SL-6 1 1 4 6 50 4 4 4 12 100 1 

SL-7 2 4 4 10 83,33 4 4 4 12 100 1 

SL-8 3 1 1 5 41,67 4 4 4 12 100 1 

SL-9 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-10 4 1 4 9 75 4 3 4 11 91,67 0,67 

SL-11 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-12 4 0 0 4 33,33 4 4 4 12 100 1 

SL-13 4 0 0 4 33,33 4 4 4 12 100 1 

SL-14 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-15 4 1 4 9 75 3 4 4 11 91,67 0,67 

SL-16 3 1 1 5 41,67 4 4 4 12 100 1 

SL-17 4 1 4 9 75 4 3 4 11 91,67 0,67 

SL-18 4 3 4 11 91,67 4 4 4 12 100 1 

SL-19 2 1 4 7 58,33 4 4 4 12 100 1 

SL-20 2 1 4 7 58,33 4 4 4 12 100 1 

SL-21 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

SL-22 3 1 1 5 41,67 3 3 4 10 83,33 0,71 

SL-23 2 1 4 7 58,33 4 4 4 12 100 1 

SL-24 4 1 4 9 75 3 4 4 11 91,67 0,67 

SL-25 3 3 4 10 83,33 4 4 4 12 100 1 

SL-26 3 2 4 9 75 3 4 4 11 91,67 0,67 

SL-27 4 2 4 10 83,33 4 4 4 12 100 1 

SL-28 4 3 4 11 91,67 4 4 4 12 100 1 

SL-29 4 1 4 9 75 4 4 4 12 100 1 

 
Jumlah 236 1966,67   339 2825   

 
Rata-rata skor   67,82     97,41 0,92 

 
Rata-rata N-gain   0,92 

 
Kriteria   tinggi 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN BERPIKIR KRITIS INDIKATOR IV 

“MEMBERIKAN PENJELASAN LANJUT” 

kode 
siswa 

soal pre test 
jumlah skor 

soal post test 
jumlah skor 

Nilai 
N-

gain 
3 7 

12 1 8 11 

SL-1 1 1 1 3 25 4 2 3 9 75 0,67 

SL-2 1 1 1 3 25 4 1 3 8 66,67 0,56 

SL-3 4 1 1 6 50 4 0 3 7 58,33 0,17 

SL-4 4 1 1 6 50 4 3 4 11 91,67 0,83 

SL-5 1 1 1 3 25 4 3 3 10 83,33 0,78 

SL-6 4 2 1 7 58,33 4 2 1 7 58,33 0 

SL-7 1 2 4 7 58,33 4 4 4 12 100 1 

SL-8 1 1 1 3 25 4 2 3 9 75 0,67 

SL-9 4 1 1 6 50 4 3 2 9 75 0,5 

SL-10 4 2 1 7 58,33 4 4 4 12 100 1 

SL-11 4 2 1 7 58,33 4 1 3 8 66,67 0,2 

SL-12 2 1 1 4 33,33 4 4 3 11 91,67 0,88 

SL-13 2 1 0 3 25 4 3 3 10 83,33 0,78 

SL-14 4 2 1 7 58,33 4 0 3 7 58,33 0 

SL-15 4 1 1 6 50 4 1 3 8 66,67 0,33 

SL-16 1 1 1 3 25 4 0 4 8 66,67 0,56 

SL-17 4 1 1 6 50 4 1 3 8 66,67 0,33 

SL-18 4 1 1 6 50 4 2 4 10 83,33 0,67 

SL-19 4 2 2 8 66,67 4 2 1 7 58,33 -0,25 

SL-20 4 2 1 7 58,33 4 3 3 10 83,33 0,6 

SL-21 4 1 1 6 50 4 1 3 8 66,67 0,33 

SL-22 2 1 1 4 33,33 4 3 3 10 83,33 0,75 

SL-23 1 2 4 7 58,33 4 3 3 10 83,33 0,6 

SL-24 4 1 1 6 50 3 2 3 8 66,67 0,33 

SL-25 4 1 1 6 50 4 1 3 8 66,67 0,33 

SL-26 4 1 1 6 50 4 2 3 9 75 0,5 

SL-27 4 1 1 6 50 4 2 3 9 75 0,5 

SL-28 4 1 1 6 50 4 1 3 8 66,67 0,33 

SL-29 4 1 1 6 50 4 3 3 10 83,33 0,67 

 
Jumlah 161 1341,67   261 2175   

 
rata-rata skor 46,26     75 0,53 

 

Rata-rata nilai N-
gain 

0,53 

 

Kriteria Sedang 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN BERPIKIR KRITIS INDIKATOR V 

“MENGATUR STRATEGI DAN TAKTIK” 

kode siswa 
Soal Pre test Soal Post test Nilai 

N-
gain 11 

Skor 
10 

Skor 

SL-1 1 25 2 50 0,33 

SL-2 1 25 2 50 0,33 

SL-3 1 25 0 0 -0,33 

SL-4 1 25 3 75 0,67 

SL-5 1 25 2 50 0,33 

SL-6 1 25 2 50 0,33 

SL-7 2 50 2 50 0 

SL-8 1 25 1 25 0 

SL-9 1 25 2 50 0,33 

SL-10 1 25 3 75 0,67 

SL-11 0 0 2 50 0,5 

SL-12 1 25 4 100 1 

SL-13 0 0 4 100 1 

SL-14 1 25 0 0 -0,33 

SL-15 2 50 3 75 0,5 

SL-16 0 0 0 0 0 

SL-17 0 0 2 50 0,5 

SL-18 1 25 1 25 0 

SL-19 1 25 2 50 0,33 

SL-20 1 25 2 50 0,33 

SL-21 1 25 2 50 0,33 

SL-22 1 25 2 50 0,33 

SL-23 1 25 2 50 0,33 

SL-24 1 25 2 50 0,33 

SL-25 1 25 1 25 0 

SL-26 2 50 2 50 0 

SL-27 1 25 1 25 0 

SL-28 0 0 2 50 0,5 

SL-29 1 25 3 75 0,67 

jumlah 675   1400   

rata-rata skor 23,28   48,28 0,33 

Rata-rata nilai N-
gain 0,33 

Kriteria sedang 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN BERPIKIR KRITIS SISWA KESELURUHAN 

No 
Indikator 

berpikir kritis 
Rata-rata skor Nilai N-

gain 
Kriteria 

Pretest Postest 

1 1 60,92 79,6 0,48 sedang 

2 2 47,84 86,64 0,74 tinggi 

3 3 67,82 97,41 0,92 tinggi 

4 4 46,26 75 0,53 sedang 

5 5 23,28 48,28 0,33 sedang 

Rata-rata 49,22 77,38 0,6  

Kriteria sedang 
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REVISI PERBAIKAN MODUL BERDASARKAN MASUKAN DARI PARA PAKAR 

Hasil Revisi Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a)                                                                                          (b) 

 

         Gambar  Revisi Peta Konsep Materi dalam Modul, (a) sebelum, (b) sesudah 

 

Hasil Revisi Kulit Muka Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                        (b) 

Gambar  Revisi Kulit Modul, (a) sebelum, (b) sesudah direvisi 
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Hasil Revisi Penulisan Judul Gambar dan Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (a)                                                                        (b) 

Gambar  Revisi Penulisan Judul Gambar dan Sumber, (a) sebelum, (b) Sesudah Revisi 

Hasil Revisi Penulisan Langkah Kerja Percobaan Sederhana 

 

 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

(h)  

(a) (b) 

Gambar Revisi Penulisan Langkah Kerja Percobaan Sederhana (a) sebelum, (b) Sesudah  
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Revisi Penggunaan Istilah yang Kurang tepat dalam Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                   (b) 

Gambar Revisi Penulisan Penggunaan Istilah (a) sebelum, (b) Sesudah 

 

 



125 
 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA PADA UJI COBA MODUL SKALA KECIL 

Kode siswa Nama siswa kelas 

SD-1 Anisa Rizki VIII A 

SD-2 Sinta Lestari VIII A 

SD-3 Resa Pratiwi VIII A 

SD-4 Diah Ayu Puspitasari VIII A 

SD-5 Fara Della N.W. VIII A 

SD-6 Munasari VIII A 

SD-7 Syarif jaya M. VIII A 

SD-8 Fiki Sohibul Huda VIII A 

SD-9 Firman Adillah VIII A 

SD-10 Kukuh Widiyanto VIII A 

SD-11 Fendri Giratro VIII A 

SD-12 M. Julianto VIII A 
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DAFTAR NAMA SISWA PADA UJI COBA MODUL SKALA BESAR 

NO Kode NAMA 

1 SL-1 ALWI ALIFNADIN 

2 SL-2 ANDRE FATURAHMAN 

3 SL-3 ANIF SYAFARUDIN 

4 SL-4 ANISA RIZQI 

5 SL-5 BUDIMAN TAUFIQ 

6 SL-6 DENDI AFIT SETIAWAN 

7 SL-7 DEVI AYU OKTAVIA 

8 SL-8 DIAH AYU PUSPITASARI 

9 SL-9 DICKY CAHYONO 

10 SL-10 FARA DELLA NAWANG WULAN 

11 SL-11 FENDRI GURITNO 

12 SL-12 FIKI SHOHIBUL HUDA 

13 SL-13 FIRMAN ABDILLAH 

14 SL-14 FUADDINA FARCHATUN 

15 SL-15 HABIB ABDULLAH 

16 SL-16 INGGIT BENTENG ANGGORO 

17 SL-17 KUKUH WIDIANTO 

18 SL-18 LUTFI HAKIM AULADI 

19 SL-19 LUTFIANI 

20 SL-20 MONIKA LARAS PUTRI 

21 SL-21 MUHAMMAD JULIANTO 

22 SL-22 MUNASARI 

23 SL-23 NANDA WAHYU NUGROHO 

24 SL-24 RESA PRATIWI 

25 SL-25 RICKY SAYANTO 

26 SL-26 RIYA MONIKA 

27 SL-27 SINTA LESTARI 

28 SL-28 SUGIANTO 

29 SL-29 SYARIF JAYA MAULANA 

30 SL-30 WAHYU ARISMA 
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DAFTAR NAMA SISWA PADA UJI COBA MODUL SKALA PENERAPAN 

NO Kode NAMA 

1 SK-1 ADE BAGAS APRIYANTO 

2 Sk-2 AGUNG SETIABUDI 

3 SK-3 AGUS SETIAWAN 

4 SK-4 APRILIA WINTYAS 

5 SK-5 ASSARIYANTO 

6 SK-6 BALQIS MUTIARA SYAHDA 

7 SK-7 DIAN MARIANA 

8 SK-8 DIKI ADI PRAYITNO 

9 SK-9 DINA MARSELA 

10 SK-10 DWIKI TEGUH UTOMO 

11 SK-11 FANDI MUHAMMAD HASBI 

12 SK-12 FEBBI MELANI 

13 SK-13 FEBRIA ROBIYATI 

14 SK-14 
FRANSISKA AULADATUL 

AWALIYAH 

15 SK-15 GALIH PONCO NUGROHO 

16 SK-16 GIOFANI ARDHIANTO 

17 SK-17 JAMALUDIN YUSUF GHOZALI 

18 SK-18 JOVI SUSANTO 

19 SK-19 LILIS YULIANI 

20 SK-20 LINDA KARTIKA PURNAMA SARI 

21 SK-21 LUKY SETIADI 

22 SK-22 MUHAMMAD FEBRIYANTO 

23 SK-23 NANIK SAHATI 

24 SK-24 RIFKI ANDRIYANTO 

25 SK-25 ROEKAN 

26 SK-26 SASKA AJI NURROHMAN 

27 SK-27 SEPTI ARDIANSYAH 

28 SK-28 TOBIYANTO 

29 SK-29 TOHA DWILAKSONO 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK KEGIATAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

MODUL IPA TERPADU BERBASIS PBL 

Kelompok 1 

1. Dian Mariana 

2. Fanda M Hasbi 

3. Lilis Yuliani 

4. Nanaik Sahati 

5. Tobiyanto 

Kelompok 3 

1. Aprilia WIntyas 

2. Dwiki Teguh U 

3. Febbi Melani 

4. Febria R 

5. Toha D 

Kelompok 2 

1. Galih Ponco N 

2. Luky Setiadi 

3. Rifki Andriyanto 

4. Jamaludin 

5. Yusuf G 

Kelompok 4 

1. Balqis Mutiara 

2. Dina Marcela 

3. Fransiska A 

4. Linda K P 

5. Septi A 

Kelompok 5 

1. Agus S 

2. Jovi S 

3. Roekan 

4. Saska Aji N 

 

Kelompok 6 

1. Ade Bagas 

2. Agung Setia B 

3. Assariyanto 

4. Diki ADi P 

5. Giofani A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 
 

 

 

CONTOH LEMBAR JAWAB UJI COBA SOAL 
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Gambar 1. Modul IPA Terpadu Berbasis 

PBL 

Gambar 2. Orientasi Siswa pada 

Masalah 

Gambar 3. Kegiatan Diskusi Siswa Gambar 4. Pecobaan dalam Kelompok 

Gambar 5. Pengarahan Petunjuk 

Kerja 

Gambar 6. Membimbing Kelompok 

Belajar 
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Gambar 7. Siswa Menulis Hasil Diskusi 

Kelompok  

Gambar 8. Membandingkan Hasil Kerja 

Kelompok dengan Kelompok 

Lain 

Gambar 9. Contoh Hasil Pekerjaan 

Siswa 

Gambar 10. Uji Coba Soal Berpikir 

Kritis 

Gambar 11. Proses Pembelajaran  

dalam Penelitian 

Gambar 12. Suasana Pembelajaran  

Menggunakan Modul 

IPA Bersis PBL 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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