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RINGKASAN 

Pada hakikatnya alam memperkenalkan diriiya dalam satu kesatuan. Dengan 
dasar ini pembelajaran sains di SMP seharusnya dilakukan secara terpadu. Fakta di 
lapangan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran sains di SMP dilakukan masih 
secara terpisah-pisah. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah 
mengembangkan dan menerapkan perangkat pembelajaran Sains terpadu berbasis ICT 
dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter cerdas di SMP. Tujuan khusus 
penelitian adalah untuk menentukan validitas, kepraktisan, dan keefektifan dari 
perangkat pembelajaran sains terpadu. 

Metode penelitian yang digunakan adalah R&D yaitu suatu metode untuk 
menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Langkah 
penelitian yang dilakukan yaitu: mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan 
informasi, mendesain produk, memvalidasi produk, memperbaiki desain, menguji coba 
produk, merevisi produk, menguji coba pemakaian, dan merevisi produk. Instrumen 
pengumpul data mencakup lembar uji validitas, lembar uji kepraktisan, lembar 
observasi karakter, dan lembar tes hasil belajar. Teknik analisis data meliputi analisis 
statistik deskriptif, metoda grafik, analisis regresi linear dan korelasi, dan analisis 
perbandingan berkorelasi. 

Hasil penelitian dalam produk perangkat pembelajaran terdiri dari tiga bagian. 
Pertama, bahan ajar sains terpadu berbasis ICT mengintegrasikan nilai karakter dengan 
menu utama home, identitas, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, evaluasi, dan 
referensi yang dilengkapi dengan elemen multimedia sehingga lebih interaktif dan 
menarik. Nilai rata-rata hasil validasi bahan ajar sains terpadu berbasis ICT dari tenaga 
ahli adalah 85,O dan termasuk pada kategori sangat baik. Kedua, lembar kerja siswa 
sains terpadu berbasis ICT mengintegrasikan nilai karakter dengan menu utama home, 
pendahuluan, isi LKS, dan evaluasi yang dilengkapi dengan elemen multimedia 
sehingga menarik dan interaktif. Nilai rata-rata hasil validasi lembar kerja siswa sains 
terpadu berbasis ICT dari tenaga ahli adalah 85,8 dan terrnasuk pada kategori sangat 
baik. Ketiga instrumen evaluasi sains terpadu dengan menu utama home, pendahuluan, 
kisi-kisi, dan instrumen evaluasi dengan sifat interaktif software moodle sehingga 
inetraktif dan mampu memberikan umpan balik. Nilai rata-rata hasil validasi instrumen 
evaluasi sains terpadu berbasis 1CT dari tenaga ahli adalah 86,7 dan termasuk pada 
kategori sangat baik. 

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, bahan ajar, lembar ke j a  siswa, instrumen 
evaluasi, sains terpadu, nilai karakter, TCT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan suatu era yang penuh dengan kompetisi dan 

pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam era 

ini diperlukan SDM yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bisa bertahan 

dan berkompetisi secara sehat. Mereka hams mampu mengembangkan pengetahuan, 

karakter, dan keterarnpilannya secara profesional, serta mampu berkomunikasi dengan 

bangsa lain di dunia agar bisa bertahan. Dengan demikian, SDM hams memiliki 

kompetensi yang bagus untuk bisa eksis dalam era globalisasi. 

Dalam era globalisasi negara-negara semakin giat berkompetisi untuk 

memenangkan persaingan yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. 

Peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam sains dan teknologi merupakan 

suatu indikator kunci kemajuan suatu bangsa. Peranan sains dan teknologi semakin 

d irasakan m a n b h y a  dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi penerapan sains dan 

teknologi dalam berbagai bidang telah menunjukkan perubahan kehidupan manusia. 

Kehidupan dalam masyarakat telah berkembang seiring dengan perkembangan 

sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi menuntut manusia semakin bekerja 

keras untuk menyesuaikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Eksistensi dalam 

aspek pendidikan akan menentukan keberhasilan kehidupan manusia yang penuh 

tantangan dan persaingan. Proses pendidikan seharusnya mampu membentuk manusia 

yang menyenangi, mempelajari, dan memanfaatkan sains dan teknologi secara utuh. 

Pendidikan sains memiliki peran penting dalam menyiapkan siswa untuk 

memasuki dunia kehidupannya. Pendidikan sains memiliki potensi besar dan peranan 

strategis dalam menyiapkan SDM berkualitas untuk menghadapi era globalisasi. 

Potensi baik ini dapat diwujudkan jika pendidikan sains marnpu melahirkan siswa 

yang terampil dalam bjdangnya dan mampu rnenumbuhkan kemampuan berpikir logis, 

berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masalah, bersikap kritis, menguasai 

teknologi, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. 

Pembelajaran berkualitas merupakan suatu faktor penentu keberhasilan 
1 



pendidikan sains. Sesuai dengan standar proses seharusnya pembelajaran sains dapat 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi secara akti f, dan memberikan ruang yang cukup untuk 

mengembangkan prakarsa, kreativitas, clan kemandirian siswa Dengan cara ini siswa 

dapat mengkonstruksi pengetahuan sains melalui proses sains. Melalui proses sains 

dapat mengembangkan sikap ilmiah seperti jujur, terbuka, objektif, dan sebagainya. 

Dengan demikian pembentukan sikap ilmiah secara sistematis dan berkelanjutan 

melalui proses sains adalah penting untuk membentuk karakter siswa. 

Pada hakikatnya pembelajaran sains dilakukan secara terpadu. Alasannya adalah 

semua fenomena alam tidak dapat dipelajari secara terpisah-pisah. Sains merupakan 

suatu ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Alam biasanya mengenalkan dirinya 

sebagai satu kesatuan dan bukan terpisah-pisah. Sebagai contoh air adalah bagian dari 

alam yang tidak bisa hanya dilihat dari segi Fisika, Kimia, atau Biologi, tetapi 

merupakan kesatuan air dengan segala kandungan dan sifat-sifatya. Contoh lain adalah 

udata yang mempakan bagian alarn yang tidak dapat dilihat dari satu bidang ilmu saja 

Udara merupakan satu kesatuan yang dapat ditinjau dari ilmu Kirnia tentang 

kandungannya, dari ilmu Fisika tentang sifat-sifatntya, dan ilmu Biologi tentang 

manfaat udara dalam kehidupan makhluk hidup. 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra suatu mata pelajaran maupun antar mata 

pelajaran. Dengan keterpaduan siswa memperoleh pengetahurn dan keterampilan 

secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Bermakna berarti siswa dapat 

memahami konsepkonsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung yang 

menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. 

Dari segi ilmu psikologi dan pendidikan, seorang siswa akan lebih mudah 

mengenal dan memahami benda-benda di alam secara keseluruhan terlebih dahulu dan 

bukan meldui bagian-bagiannya yang terkeci I. Pembelajaran sains terpadu sangat 

sesuai diterapkan untuk siswa SMP dibandingkan jika diberikan secara terpisah. 

Pembelajaran sains terpadu dipercaya lebih mampu rnenumbuhkan kreativitas siswa 

dan lebih menyenangkan sehingga sesuai dengan tuntutan standar proses. 

Berdasarkan hasil pengarnatan peneliti pada kegiatan bimbingan teknis dan 



supewisi kelas di Sumatera Barat ternyata pelaksanaan pernbelajaran sains di SMP 

dilakukan secara terpisah-pisah. Pada umumnya kornpetensi yang berhubungan dengan 

materi biologi diajarkan oleh guru biologi, kornpetensi yang berhubungan dengan 

rnateri fisika diajarkan oleh guru fisika. Disisi lain kompetensi yang berhubungan 

dengan materi k i i ia  diajarkan oleh guru fisika atau guru biologi. Dengan cara seperti 

ini mata pelajaran IPA di SMP dikenal dengan P A  Fisika, IPA Biologi, dan IPA 

Kimia. Karena itu, praktek pembelajaran sains di SMP masih secara terpisah-pisah. 

Dengan penerapan pembelajaran sains secara terpisah-pisah menyebabkan 

penguasaan siswa terhadap sains menjadi rendah. Fakta ini diperkuat oleh hasil studi 

PISA tahun 2006 menyatakan bahwa kemampuan literasi sains siswa Indonesia berada 

pada peringkat ke-50 dari 57 negara Skor rata-rata sains yang diperoleh siswa 

Indonesia adalah 393. Hasil studi PISA menunjukkan bahwa masing-masing tingkat 

literasi jauh di bawah kernampuan rerata negara-negara yang disurvey (Elsy Z : 2013). 

Salah satu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah 

rnengembangkan perangkat pembelajaran sains terpadu dengan mengintegrasikan nilai 

karakter cerdas untuk pembelajaran siswa SMP. Hal ini sesuai dengan rancangan 

perubahan kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa kompetensi ideal dari lulusan ada 

tiga aspek. Pertama, lulusan suatu pendidikan hams rnemiliki karakter mulia. Karater 

ini sering disebut dengan karakter cerdas. Kedua, lulusan suatu pendidikan hams 

memiliki keterampilan yang relevan dengan bidangnya. Hal ini rnengisyaratkan bahwa 

seorang lulusan pendidikan tidak cukup hanya merniliki satu keterampilan dalarn 

bidangnya, tetapi perlu rnenarnbah keterampilan lain yang relevan. Terakhir, lulusan 

suatu pendidikan perlu memiliki pengetahuan-pengetahuan terkai t. Ketiga kornpetensi 

lulusan pendidikan ini mengisyaratkan tentang pentingnya integrasi dalarn membentuk 

kompetensi lulusan. 

Integrasi rnerupakan bagian penting dalam struktur kurikulum 2013 di SMP. Di 

SMP ICT menjadi media untuk semua mata pelajaran. Dengan dasar ini, semua mata 

pelajaran seharusnya memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini 

siswa memiliki keterampilan ICT seperti rnengakses sumber belajar dan 

memanfaatkan sumber belajar dari internet. Disarnping itu, proses pernbelajaran IPA 

dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu. P A  dikembangkan sebagai mata 



pelajaran Integrative Natural Science, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. 

Pendidikan sains berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, 

kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pembangunan sikap peduli dan bertanggung 

jawab terhadap lingkungan alam. Dengan alasan ini maka pengembangan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT perlu dilakukan dalam menyongsong 

berlakunya kurikulum 20 13. 

Pemanfaatan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter memberikan keuntungan dalam 

pembelajaran baik bagi guru maupun siswa Keunggulan pemanfaatan ICT dalam 

pembelajaran antara lain: memberikan kemudahan bagi guru dalam pembelajaran, 

mengubah peran siswa dari pasif menjadi aktif, menelaah bahan ajar sewaktu-waktu, 

menggunakan bahan ajar yang terstnrktur dan terjadwal melalui jaringan internet, 

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet, dm melakukan diskusi dan 

berinteraksi melalui fasilitas internet secara kelompok @nu F: 2010). 

Dengan dasar ini peneiiti tertarik untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter cerdas yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sains di SMP. 

Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter d m  menguji validitas, kepraktisan, d m  efektivitas dari produk. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pernasalahan panelitian perlu dilakukan beberapa 

pembatasan masalah. Sebagai pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter cerdas terdiri dari bahan ajar, lembar kerja siswa, dan 

instrumen evaluasi 

2. Model sains terpadu yang diintegrasikan kedalam perangkat pembelajaran adalah 

tipe pembelajaran terpadu terhubung (connected model). 

3. Nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan kedalam perangkat pembelajaran 

yaitu religius, jujur, rasa ingin tahu, gemar membaca, bersahabat dan komunikatif, 

kemandirian, kerjasama, dan disiplin. 



4. Bentuk produk perangkat pembelajaran sains terpadu adalah dalam bentuk web 

interaktif menggunakan software moodle. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dimmuskan 

masalah dalam penelitian ini. Sebagai perumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana validitas dan deskripsi dari perangkat pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai penidikan karakter cerdas ? 

2. Bagairnana kepraktisan dan efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran Sains 

terpadu berbasis ICT dalam pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas 

VmSMP?. 

D. Temuan yang Ditargetkan 

Dalam kegiatan penelitian ini ada tiga temuan yang ditargetkan. Pertama, 

terciptanya perangkat pembelajaran sains terpadu dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter cerdas untuk pembelajaran sains siswa SMP yang valid, praktis, 

dan efektif Kedua, artikel ilmiah tentang hasil pengembangan perangkat pembelajaran 

sains terpadu yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi. Ketiga, adanya skripsi 

mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian ini. 

E. Penerapan Dalam Menunjang Pembangnnan 

Penerapan hasil penelitian dalam bentuk perangkat pembelajaran sains terpadu 

dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter cerdas dalam proses pembelajaran 

siswa di SMP adalah mempersiapkan generasi muda yang menguasai sains secara 

menyeluruh dan memiliki karakter cerdas yang diperlukan dalam membangun suatu 

bangsa melalui pendidikan. Sains mempakan dasar yang penting dalarn penguasaan 

teknologi. Karena itu, penguasaan siswa terhadap sains secara terpadu diiringi dengan 

karakter yang baik akan mendukung pembangunan dalam bidang pendidikan. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. State of The Art  Bidang Penelitian 

Bidang penelitian ini termasuk pada inovasi pembelajaran. Penelitian tentang 

penerapan pembelajaran sains terpadu telah dilakukan oleh Yeni H, (2010), P Rahayu 

(2012), Siska S (2012), Alifah RA (2013), dan Alfin NR (2013). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran sains terpadu memberikan pengaruh 

pada literasi sains dan hasil belajar siswa Penelitian tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran sains dilakukan oleh Zuhdan K P (201 I), Inayatun N (2012), Khoirun N 

(2013), dan Nopy WN (201 3). Pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan 

umumnya untuk materi yang terbatas. Hasil penelitian umumnya menunjukkan 

perangkat pembelajaran sains terpadu berkategori baik dan layak digunakan. Dari 

analisis artikel terbaru yang telah dilakukan, pengembangan perangkat pembelajaran 

sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter cerdas 

belum dilakukan. 

B. Kajian Teori 

1. Peranan Perangkat Pembelajaran 

Keberhasilan seorang guru dalarn pembelajaran sangatlah diharapkan untuk 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

suatu persiapan yang matang. Sebelum pembelajaran seorang guru diharapkan 

mernpersiapkan bahan yang mau diajarkan, mernpersiapkan alat-alat pembelajaran 

yang akan digunakan, mempersiapkan pertanyaan dan arahan untuk memancing siswa 

aktif belajar, mempelajari keadaan siswa, mengerti kelemahan dan kelebihan siswa, 

serta mempelajari pengetahuan awal siswa. Semua ini akan terurai pelaksanaannya di 

dalam perangkat pembelajaran (Andi R: 2008). 

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu aspek penting keberhasilan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan rambu- 

rambu bagi seorang guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas. Fungsi 

dari perangkat pernbelajaran adalah sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk 
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mengetahui ketercapaian standar kompetensi yang telah disampaikan. Perangkat 

pembelajaran memuat program tahunan, program semester, pemetaan, silabus, KKM, 

dan RPP (Suharmawan: 201 0). 

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi siswa 

baik akademik, kepribadian dan sosial ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan. 

Dalam proses ini diperlukan perangkat pembelajaran yang disusun dan dipilih sesuai 

dengan kompetensi yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran merupakan sejumlah 

bahan, alat, media, petunjuk clan pedoman yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Karena itu tujuan utama penyusunan perangkat pembelajaran adalah 

agar segala sesuatu yang telah direncanakan bersama dapat tercapai (Suhadi: 2009). 

Perangkat pembelajaran memegang peranan penting dalarn proses pembelajaran. 

Suhadi dalarn Andi R (2008) mengemukakan bahwa "Perangkat pembelajaran adalah 

sejumlah bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran". Dari kutipan dapat dikemukakan bahwa perangkat pembelajaran 

adalah sekurnpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas, serangkaian perangkat pembelajaran yang hams 

dipersiapkan seorang guru dalarn menghadapi pernbelajaran di kelas. Perangkat 

pembelajaran meliputi: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku siswa, Buku 

Pegangan Guru, Lembar Kegiatm Siswa, dan Tes Hasil Belajar. Disisi lain rnenurut 

Diknas (2008) yang termasuk perangkat pembelajaran adalah: silabus, RPP, indikator, 

materi pembelajaran, dan bahan ajar. 

Perangkat pembelajaran penting bagi seorang guru. Pertama, perangkat 

pembelajaran sebagai panduan yang benar-benar memberi arah bagi seowng guru. 

Kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur seorang guru profesional untuk 

mengevaluasi setiap hasil pembelajarannya. Ketiga, perangkat pembelajaran sebagai 

peningkatan profesionalisme. Terakhir, perangkat pembelajaran dapat mempermudah 

guru dalam pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran, seorang guru bisa dengan 

mudah menyarnpaikan materi hanya dengan melihat perangkatnya tanpa harus banyak 

berpikir dan mengingat (Agus D: 201 3). 



2. Pentingnya Sains Terpadu 

Sains terpadu adalah suatu ilrnu dari biologi, anatomi, kimia, sistem bumi, 

ekologi, genetika, dan fisika. Topik-topik ini ditintegrasikan sehingga menunjukkan 

semua makhluk beke j a  bersama untuk melanjutkan kehidupannya. Sains terpadu 

adalah suatu kombinasi dari semua ilmu sains atau beberapa bagian dari sains. Sains 

terpadu merupakan sains yang disajikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, 

artinya siswa tidak belajar ilmu fisika, biologi, dan kimia secara terpisah sebagai mata 

pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan semua dirarnu &lam kesatuan @as S: 2009). 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata 

pelajaran. Dengan pemaduan itu siswa akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi berrnakna bagi siswa. 

Bermakna berarti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa dapat mernahami konsep- 

konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung yang menghubungkan 

antar konsep dalarn intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran (Rudi U: 201 1). 

Dengan pembelajaran sain terpadu, materi-materi sains yang terpisah-pisah dalam 

beberapa bidang studi, yakni fisika, kimia, dan biologi dapat diajarkan secara terpadu 

dan menyelumh dalam satu bidang studi, sains terpadu. 

Model pembelajaran sains terpadu direkomendasikan di tingkatan SMP, karena 

temyata memiliki bebrapa tujuan yaitu: meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi, dan beberapa kompetensi dasar dapat 

dicapai sekaligus. Keunggulan pembelajaran sains terpadu: efisien dan efektif, materi- 

materi tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Selain itu, waktu 

pembelajaran dapat dihemat untuk kegiatan lapangan, meningkatkan minat dan 

motivasi, mempermudah dan memotivasi siswa untuk memahami konsep pengetahuan 

secara menyeluruh. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus, model 

pembelajaran sains terpadu dapat menghemat waktu, tenaga dan sarana, serta biaya 

pendidikan (Ari G: 201 1). 

Melalni pembelajaran sains terpadu, siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Siswa terlatih untuk menemukan sendiri 



berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bennakna, otentik dan aktif. 

Pencapaian keutuhan belajar sains, kebulatan pandangan tentang kehidupan, dunia 

nyata dan fenomena aIam hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu. 

Penerapan pembelajaran sains terpadu memberikan banyak manfaat. Pertama, 

banyak topik yang tertuang disetiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep 

dengan yang dipelajari siswa. Kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa 

memanfaatkan keterampilamya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan 

antar mata pelajaran. Ketiga, pembelajaran terpadu membantu siswa memecahkan 

masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikernbangkan melalui keterampilan dalam 

situasi nyata. Terakhir, melalui pembelajaran sains terpadu, siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, 

siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara 

menyeluruh, bermakna, otentik dan aktif (Nurrany : 201 1). 

Banyak alternatif yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan bidang ilrnu 

sains dalam suatu model pembelajaran terpadu. Secara umum menurut Robin F ada 

sepuluh model pembelajaran terpadu yaitu: Sebagai contoh pengintegrasian sains 

adalah menerapkan salah satu dari model pembelajaran terpadu seperti tipe keterkaitan 

(connected), terpisah wagmented), terkumpul (nested), terumt (sequenced), terbagi 

(shared), terulir (threaded), terselaput laba-laba (webbed), terbenam (immersed), 

terjaring (networked), dan terintegrasi (integrated) (Hepta J: 2012). Pemilihan model 

pembelajaran terpadu sangat tergantung kepada keterkaitan antara satu kompetensi 

dengan kompetensi lainnya dalam bidang Sains. Salah satu alternatif yang lebih mudah 

menerapkan Sains terpadu adalah tipe keterkaitan. 

Pembelajaran terpadu model keterkaitan adalah salah satu model pembelajaran 

terpadu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik 

lain, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, satu tugas dengan tugas Iaimya, 

dan satu ide dengan ide lainnya dalam satu bidang studi (Novi R: 2012). Dengan cara 

seperti ini, satu bidang sains dalam suatu mata pelajaran saling terkait antara satu 

bidang dengan bidang yang lainnya. Model pembelajaran ini menyajikan hubungan 

yang nyata di dalarn suatu mata pelajaran dengan cara menghubungkan satu topik 



dengan topik yang lain, satu konsep ke konsep yang lain, satu keterarnpilan dengan 

keterampilan yang lain, atau satu tugas ke tugas yang lain (Nur F: 2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sains terpadu dapat 

memudahkan dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan 

memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep pengetahuan dan nilai yang 

termuat dalam tema tersebut. Siswa terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, 

menyeluruh, sistemik, dan analitik. Siswa juga termotivasi dalam belajar bila mereka 

merasa bahwa pembelajaran itu bermakna baginya. Penerapan sains terpadu 

mempengaruhi literasi sains siswa (Yeni H: 2010). 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Base melalui lesson study dapat membantu guru untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran dan memberikan pembelajaran yang lebih 

baik. Kegiatan ilmiah dapat membantu siswa untuk memahami materi sains yang 

diberikan oleh guru, dan mereka dapat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. 

Pembelajaran sains terpadu dengan model problem base learning dapat meningkatkan 

keterampilan kerja ilrniah dan hasil belajar siswa secara efektif (P Rahayu: 2012). 

Siswa yang belajar menggunakan program kurikulum sains terpadu memiliki 

skor yang lebih tinggi secara berarti dalam pencapaian pengetahuan sains dan 

keterampilan proses sains bila dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

kurikulum sains tradisional. Siswa yang sains terpadu memiliki skor lebih tinggi secara 

berarti pada keterampilan proses sains spesifik yaitu mengidentifikasi pertanyam 

eksperimen, mengidentifikasi variabel, merancang penyelidikan, dan menginterpretasi 

kan data (Turpin, T : 2004). 

3. Pemanfaatan ICT Dalarn Pembelajaran 

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang desain, pengembangan, irnplementasi, manejemen sistem informasi berbasis 

komputer khususnya aplikasi software dan hardware. ICT berhubungan dengan 

penggunaan komputer secara elektronik dan software komputer untuk mengubah, 

menyimpan, memproteksi, memproses, mentransmisikan, dan memanggil kembali 

segala informasi secara aman (Muhammad Y: 201 0). 



ICT merupakan teknologi yang dibutuhkan untuk memproses informasi; 

terutama penggunaan komputer elektronik dan piranti lunak komputer yang ditujukan 

untuk mengoIah, menyimpan, melindungi, mentransmisikan, dan mencari informasi 

dari mana saja dan kapan saja penerapannya di lingkungan pendidikan dapatlah 

dikatakan bahwa ICT mencakup perangkat keras, perangkat lunak, materi pelajaran, 

dan infrastruktur yang fbngsinya berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan, 

pengolahan, peny impanan, penyebaran, dan pen yajian informasi. 

Teknologi infonnasi menekankan pada pelaksanaan dan pemprosesan data 

seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanifulasi atau 

menampilkan data dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik terutama 

komputer. Disisi lain teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat 

teknologi elektronika yang lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam 

proses komunikasi, sehingga data dan informasi yang diolah dengan teknologi 

informasi hams memenuhi kriteria komunikasi yang efektif (Cepi R : 2009). 

Teknologi informasi meliputi segala ha1 yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi 

komunikasi mencakup segala ha1 yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentrasfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Penguasaan ICT 

berarti kernampuan memahami dan menggunakan alat ICT secara umum termasuk 

komputer dan memahami informasi. ICT dapat didefinisikan sebagai seperangkat alat 

yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mendiseminasikan, 

menyimpan, dan mengelola informasi. Teknologi yang dimaksud termasuk komputer, 

internet, teknologi penyiaran, dan telepon. UNESCO (2004) mendefenisikan bahwa 

ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, 

mengelola dan mendistribusikan informasi. Defenisi umum TCT adalah komputer, 

internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual (Nurdin M: 2010). 

ICT memilliki tiga fbngsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Pertarna, teknologi berfungsi sebagai alat (tools). Dalam ha1 ini ICT digunakan sebagai 

alat bantu bagi pengguna (user) atau siswa untuk membantu pembelajaran. Kedua, 

teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam ha1 ini teknologi sebagai bagian 

dari disiplin ilmu yang hams dikuasai oleh siswa. Ketiga, teknologi behngsi  sebagai 



bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam ha1 ini teknologi dimaknai sebagai 

bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi 

berbantuan komputer (Cepi R :2008). 

Sebagai bagian dari pembelajaran, ICT memiliki tiga kedudukan, yaitu sebagai 

suplemen, komplemen, dan substitusi. ICT dikatakan berfungsi sebagai suplemen, 

apabila siswa mempunyai kebebasan memilih sumber belajar. ICT dikatakan berfungsi 

sebagai komplemen, apabila materi pembelajaran melalui ICT diprogramkan untuk 

melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. ICT 

sebagai substitusi, siswa belajar melalui internet menggunakan suatu model 

pembelajaran yang telah ditetapkan (Cepi R: 2008). 

ICT dapat digunakan sebagai sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bahwa 

pembelajaran lebih mudah dengan bantuan ICT, untuk menghadirkan dunia di kelas 

dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan 

media pembelajaran hasil olahan komputer seperi poster, grafik, foto, gambar, display, 

dan media grafis yang laimya. Pemanfaatan CD interaktif, video pembelajaran, 

multimedia presentasi, e-learning termasuk pada bagian ini (Cepi R: 2009). 

Dalam pembelajaran berbasis ICT, siswa dituntut lebih aktif, belajar mandiri, 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yng mendorong siswa melalui pembelajaran 

yang memungkinkan siswa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dalam 

pembelajaran ini siswa akan lebih dituntut aktif mencari sumber informasi yang lebih 

beragam, mengkomunikasikan isi infonnasi yang diperoleh, memunculkan pertanyaan 

terkait dengan isi informasi yang dipelajari, memanfaatkan lingkungan, orang-orang 

dan peralatan pendukung lain di sekitarnya sebagai sarana untuk belajar, merefleksikan 

pembelajarannya sendiri, menilai pembelajarannya sendiri, dan bertanggungjawab atas 

pembelajarannya sendiri (Sri A: 2009). Membantu proses belajar, memicu dan 

memacu proses belajar, serta memberikan kemudahan atau fasilitas belajar merupakan 

tujuan teknologi pembelajaran (Herman DS: 201 0). 

Pemanfaatan ICT bagi guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dalam konteks ini ICT dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, 

pengembangan profesional guru, dan pengembangan sistem pengelolaan belajar dan 

sumber belajar. Kekuatan ICT telah mendorong terjadinya perubahan dalam 



kurikulum, yang meliputi perubahan tujuan dan isi, aktivitas belajar, latihan dan 

penilaian, hasil akhir belajar, serta nilai tambah yang positif. Kekuatan ICT telah 

mendorong terjadinya perubahan dalam pembelajaran. Pemanfaatan ICT pada 

pembelajaran memberikan banyak keuntungan, baik bagi siswa, guru, maupun 

pengelola pendidikan. ICT dapat memfasilitasi model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, sehingga mereka dapat lebih aktif dan kreatif (Budi M: 2007). 

4. Integrasi Nilai Karakter Dalam Pembelajaran 

Dalarn pelaksanaan pembelajaran seorang guru seharusnya mampu mengubah 

perilaku siswa dalam bentuk kompetensi. Salah satu bentuk kompetensi dari hasil 

pembelajaran adalah terbentuknya karakter siswa Wagiran (201 1) mengemukakan 

bahwa "karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang t e m j u d  dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat". Disisi lain 

Suyanto (2009) menyatakan pengertian lain dari karakter adalah "cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara". 

Pembentukan karakter siswa perlu diarahkan kepada nilai pendidikan karakter 

cerdas. Prayitno dalam Jalius (201 1) rnenyatakan bahwa "Karakter cerdas rnerupakan 

kemampuan memanipulasi unsur-unsur yang dihadapi untuk sukses mencapai tujuan". 

Disisi lain Lis SR (2012) mengemukakan bahwa "karakter cerdas dapat diartikan 

sebagai watak dan kepribadian dalam berbagai wilayah kehidupan serta memiliki 

kecendrungan rnenernpuh jalan lurus rnengikuti kaidah nilai dan norma sesuai dengan 

fitrah manusia yang berorientasi pada kebenaran dan keluhuran". Pembentukan 

karakter cerdas dalam pendidikan bertujuan untuk membangun guru dan siswa yang 

berkarakter dalam urgensi pendidikan. 

Karakter dapat mernberikan peran dan fungsi terhadap tingkah laku seseorang. 

Pembentukan karakter merupakan proses tanpa henti karena butuh waktu untuk 

menumbuhkan dan mengembangkannya Pendapat ini diperkuat oleh Frank Outlaw 

dalam M. Musrofi (2004) menyatakan bahwa "Watch your thoughts, they become 

words. Watch your words, they become action. Watch your actions, they become 
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habits. Watch your habbits, they become character. Watch your character, it become 

destiny". Dari kutipan dapat dijelaskan bahwa karakter tidak dapat langsung terbentuk 

tetapi melalui beberapa tahap dari pemikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan 

karakter. Karakter merupakan modal penting dalam mencapai keberhasilan. 

Pendidikan karakter adalah suatu upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan YME, diri 

sendiri, peduli lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. Dalarn pendidikan karakter di sekolah, semua komponen hams dilibatkan, 

termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran 

dan penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

ethos ke rja seluruh warga dan lingkungan sekolah (Akhmad S: 2010). 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetiti f, berakhlak rnulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berj iwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

pancasila. Ada tiga tujuan pendidikan karakter yaitu: 1). Mengembangkan potensi 

dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; 2). Memperkuat dan 

membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan 3). Meningkatkan peradaban 

bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia (Mansyur R: 201 1). 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada 

setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya 

pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata 

dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat (Akhmad S: 201 0). 

Lntegrasi nilai pendidikan karakter dapat dilakukan kedalam pembelajaran untuk 

membentuk karakter siswa Pengintegrasian nilai-nilai karakter bangsa kedalam 

kegiatan pembelajaran berarti memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai 

yang diyakini baik dan benar dalam rangka membentuk, mengembangkan, dan 

membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jatidirj bangsa tatkala kegiatan 
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pembelajaran berlangsung. Integrasi nilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi (Anik G: 2009). 

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, 

seorang siswa akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal 

penting dalarn mempersiapkan siswa menyongsong masa depan seperti dunia kerja, 

karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan 

kehidupan, terrnasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 

Membentuk karakter merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Dalarn 

pembentukan karakter, ada tiga ha1 yang berlangsung secara terintegrasi. Pertama, 

siswa mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan apa yang harm diambil, mampu 

memberikan prioritas hal-ha1 yang baik. Kedua, mempunyai kecintaan terhadap 

kebajikan dan membenci perbuatan buruk. Ketiga, siswa mampu melakukan kebajikan 

dan terbiasa melakukamya. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 

bagi manusia Sesuatu itu bemilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi 

kehidupan manusia. Dalarn dunia pendidikan, nilai pendidikan karakter merupakan 

ukuran, mutu, atau kadar dari watak atau kepribadian seseorang yang dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan. 

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai- 

nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar 

tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya, tanggung jawab, jujur, hormat 

dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, ke j a  keras, dan 

pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta 

damai, dan cinta persatuan (Akhmad S: 2010). Disisi lain berdasarkan kemendiknas 

nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter rneliputi : religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikati~ cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung tawab (Umi R: 201 1). 

Pembentukkan karakter yang baik memberikan pengaruh yang berarti terhadap 

keberhasilan seseorang. Berdasarkan penelitian di Harvard University Arnerika Serikat 

dalam Akhmad S (2010), "temyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata- 
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mata oleh keterampilan keras (hard skill) saja, tetapi lebih oleh keterampilan lunak 

(soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 

persen oleh keterampilan keras dan sisanya 80 persen oleh keterampilan lunak". 

Orang-orang sukses di dunia bisa berhasil karena lebih banyak didukung kemampuan 

keterampilan lunak daripada keterampilan keras. 

C. Hasil Studi Pendahuluan 

Ada beberapa studi pendahuluan yang telah dilakukan untuk mendukung 

penelitian. 1. Pengembangan bahan ajar fisika berbasis Web interaktif dalam bahasa 

lnggris dengan software Moodle untuk pembelajaran siswa R-SMA-BI (Amali dan 

Asrizal: 2012). 2. Pengembangan bahan ajar Fisika berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter untuk pembelajaran siswa R-SMA-BI 

kelas X semester 1 (Asrizal: 2012). 3. Efektivitas dan kepraktisan implementasi bahan 

ajar berbasis ICT berbahasa Inggris dalam pembelajaran elektronik siswa R-SMA-BI 

kelas X di kota Padang (Asrizal: 201 0). 4. Pengembangan bahan ajar elektronik Fisika 

berbahasa Inggris berbasis multimedia interaktif untuk implementasi pembelajaran 

siswa kelas Internasional di SMAN Sumatera Barat (Asrizal: 2009). 5. Pengembangan 

modul belajar elektronik interaktif Fisika berbahasa Inggris untuk irnplementasi model 

pembelajaran berbasis KTSP pada siswa kelas Internasional di SMAN kota Padang. 

Hasil penelitian yang didapat adalah bahan ajar yang dikembangkan adalah valid, 

praktis, dan efektif dalam pembelajaran. 



BAB 111 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran Sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter 

cerdas yang valid dalarn desain produk, praktis dan efektif digunakan dalam 

pembelajaran siswa kelas Vm SMP. 

1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama 

Tujuan khusus dari penelitian pada tahun pertarna adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan hasil desain produk perangkat pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter cerdas 

b. Menentukan validitas desain produk perangkat pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter cerdas 

2. Tujuan Penelitian Tahun Kedua 

Tujuan khusus dari penelitian pada tahun kedua adalah untuk: 

a. Menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran 

sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

cerdas dalam pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas VIIl SMP 

dalam uji coba terbatas. 

b. Menentukan kepraktisan dan efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran 

sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 

cerdas dalam pembelajaran menurut standar proses pada siswa kelas VIII SMP 

dalam uji coba pemakaian produk. 

B. Manfaat Penelitian 

Dalam era globalisasi diperlukan SDM yang unggul dalam menghadapi 

persaingan secara sehat. SDM perlu yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan perlu 

memiliki karakter cerdas, keterampilan yang relevan, dan pengetahuan yang terkait 

agar memiliki kompetensi yang utuh. Dengan dasar ini penelitian untuk meningkatkan 



kompetensi dan membentuk karakter siswa penting dilakukan. Ada enam manfaat dari 

hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi guru P A  adalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

dalam mengimplementasikan pembelajaran P A  terpadu di SMP dan meningkatkan 

keterampilan dalam pengintegrasian nilai karakter dan ICT dalam pembelajaran. 

2. Manfaat bagi siswa adalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan 

untuk menguasai mata pelajaran P A  dan meningkatkan keterampilan dalam 

pernardhatan ICT &lam pembelajaran. 

3. Manfaat bagi peneliti adalah sarana dalam pengembangan diri dalam bidang 

penelitian pendidikan terutama strategi mengintegrasikan antara bidang ilmu, nilai 

karakter, dan ICT dalam pembelajaran. 

4. Manfaat bagi program studi pendidikan fisika FMIPA Universitas Negeri Padang 

adalah modal awal dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam 

membina mata pelajaran P A  di SMP. 

5. Manfaat bagi sekolah adalah tersedianya beberapa alternatif sumber belajar baik 

bagi guru maupun bagi siswa &lam bentuk online di internet. 

6. Manfaat bagi Dinas Pendidikan adalah sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan tentang pemanfaatan ICT dan pengintegrasian nilai pendidikan karakter 

dalam pembelajaran. 



BAB IV 

METODE PENELITTAN 

k Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Research and Development 

(R&D). R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono: 2006). Disisi lain R&D 

adalah suatu proses atau langkah-Iangkah untuk mengembangkan suatu produk b m  

atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan 

(Nana S.S: 2006). Berarti produk merupakan bagian yang penting pada penelitian ini. 

Pada kegiatan uji coba produk digunakan desain eksperimen semu dengan cara 

rnernbandingkan keadaan sebelum dan keadaan sesudah (before-afler) diberi 

perlakuan. Disisi lain pada kegiatan uji coba pemakaian digunakan eksperimen semu 

dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

B. Objek Penelitian 

Sebagai objek penelitian ini ada dua yaitu perangkat pembelajaran sains terpadu 

dan siswa Kegiatan penelitian difokuskan untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran sains terpadu yang memiliki kriteria yang baik, valid, praktis, dan 

efektif. Uji coba produk dan uji coba pemakaian perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan diiakukan kepada siswa SMP. Perlakuan dalam bentuk penerapan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT diberikan kepada siswa dalam pembelajaran. 

C. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian untuk mengembangkan bahan ajar cetak dan bahan ajar fisika berbasis 

ICT telah dilakukan untuk pembelajaran siswa SMA. Bahan ajar yang dihasilkan telah 

diimpelentasikan dalam pembelajaran menurut standar proses. Pengalaman dalam 

pengembangan bahan ajar berbasis ICT mendukung pelaksanaan penelitian ini yang 

akan dilaksanakan selama dua tahun. 

Penelitian pada tahun pertama diarahkan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan 

karakter cerdas yang memiliki deskripsi dan validitas yang baik. Pada tahap ini 



dilakukan lima langkah yaitu: mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan 

informasi, mendesain produk, memvalidasi desain, dan memperbaiki desain. 

1. Mengenal Potensi dan Masalah 

Potensi merupakan peluang dapat terjadinya sesuatu peristiwa. Implementasi 

kurikulum 2013 memberikan peluang dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

sains terpadu. Kurikulum 2013 mendorong adanya integrasi suatu ilmu dengan ilmu 

lainnya terutama di tingkat SD dan SMP, integrasi ICT kedalam suatu mata pelajaran, 

dan integrasi nilai karakter dalam pendidikan. Dengan adanya kompetensi inti spiritual 

dan kompetensi inti spiritual dalam kurikulum 2013 memberikan kemudahan dalam 

mengintegrasikan nilai karakter cerdas kedalam perangkat pembelajaran. Kompetensi 

siswa secara utuh mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dibentuk pada 

kegiatan inti dalam standar proses. 

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis TCT 

mengintegrasikan nilai karakter dihadapkan pada beberapa permasalahan. 

Permasalahan pertama, g m  P A  di SMP terutama di Sumatera Barat belum terbiasa 

menerapkan pembelajaran sains terpadu. Pem beiajaran sains selama ini masih 

dilakukan secara terpisah-pisah. Pennasalahan kedua, masih banyak guru di SMP yang 

beranggapan sebagai guru fisika dan guru biologi. Padahal mata pelajaran yang ada di 

SMP adalah IPA. Permasalahan ketiga adalah implementasi kurikulum 2013 baru 

untuk kelas VII di SMP untuk beberapa mata pelajaran. Guru IPA SMP kelas VIII 

banyak yang belum bersedia menerapkan pembelajaran sains terpadu, padahal 

pendekatan ini sudah dituntut dalam KTSP. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Informasi merupakan bagian yang penting dalam mengembangkan suatu ide 

penelitian. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai karakter ini diperoleh informasi dari diskusi dengan 

guru P A  SMP, supervisi pembelajaran, internet, dan kegiatan ilmiah. Dari hasil 

diskusi dengan guru IPA dan supervisi pembelajaran didapat beberapa informasi 

seperti guru sudah mulai menerapkan ICT dan karakter dalam pembelajaran. Dari 

referensi yang didapat di internet terutama implementasi kurikulum 2013 mendorong 

adanya integrasi dalam pembelajaran seperti keterkaitan dengan bidang ilmu lain, nilai 
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karakter, dan ICT. Melaui kegiatan ilrniah seperti konasfi dan forurn MlPA diperoleh 

informasi antara lain: pentingnya pembentukan nilai karakter bagi generasi rnuda 

meIalui pendidikan, pembentukan kompetensi siswa secara utuh, relevansi kornpetensi 

siswa dengan tuntutan era globalisasi, dan sebagainya. 

3. Mendesain Produk 

Perangkat pernbelajaran sains terpadu yang dikembangkan adalah bahan 

pendukung pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bahan ajar, lembar kerja siswa, dan 

instrumen evaluasi. Ketiga bagian perangkat pembelajaran ini dipadukan secara online 

menggunakan software moodle. Menu utarna bahan ajar sains terpadu terdiri dari: 

identitas, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, evaluasi, dan referensi. Menu 

utama lembar kerja siswa sains terpadu meliputi: pendahuluan, LKS, clan evaluasi. 

Disisi lain menu utama instrumen evaluasi sains terpadu mencakup: pendahuluan, kisi- 

kisi, dan instrumen evaluasi. 

4. Memvalidasi Desain 

Desain produk perangkat pernbelajaran sains terpadu yang sudah dibuat perlu 

divalidasi. Tujuan uji validasi desain produk adalah untuk rnenilai perangkat 

pembelajaran sains terpadu efektif menurut pernikiran rasional. Penilaian validasi 

desain produk dilakukan oleh lirna orang ahli yang menguasai pengetahuan dasar 

sains, media pernbelajaran, dan pernanfaatan internet sebagai surnber belajar. 

5. Memperbaiki Desain 

Uji validasi desain produk perangkat pernbelajaran sains terpadu menggunakan 

lembar uji validasi. Lembar uji ini disusun rnenggunakan kriteria penilaian bahan ajar 

berbasis ICT. Dalarn lernbar uji ini tenaga ahli rnernberikan penilaian, tanggapan, dan 

rnasukan. Berdasarkan tanggapan dan masukan dari tenaga ahli dilakukan perbaikan 

terhadap desain produk untuk rnenghasilkan produk perangkat pernbelajaran sains 

terpadu yang lebih baik. 

Penelitian pada tahun kedua diarahkan untuk rnelakukan uji coba pernakaian 

perangkat pernbelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan rnengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter cerdas dalam pernbelajaran rnenurut standar proses untuk 



menentukan kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran. Pada tahap ini 

dilakukan empat langkah yaitu: memperbaiki desain, menguji coba produk, merevisi 

produk, menguji coba pemakaian, merevisi produk, dan melakukan disiminasi. 

Penerapan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai pendidikan karakter diperkirakan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA di SMP. Untuk lebih memahami tentang bagan alir penelitian yang 

telah dan yang akan dilakukan dapat diperhatikan Gambar 1 

Bahan Ajar Per-kat Pembelajaran 

Valid, Efektif Pralrtk Varwl. Efektii Praktis Sumber Bebjar 

M.b - 
-l.b-mh n 

Rket F'endahulwn RisetRhun II mbelajaran Saim 

P.m- 

% ,  = /  r-/- 
-- 
MMkl.Pem belajaran Pembelajaran Standar Pmws 

Garnbar 1. Bagan Alir Penelitian 

D. Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen pengumpul data penelitian ada empat macam yaitu: lembar uji 

validitas, lembar uji kepraktisan, lembar observasi karakter, dan lembar tes hasil 

belajar. Lembar uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas perangkat 

pernbelajaran sains terpadu berbasis ICT menurut pemikiran rasional dari tenaga ahli. 

Lembar uji kepraktisan digunakan untuk menentukan keterlaksanaan penggunaan 

perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

pendidikan karakter cerdas dalam pembelajaran. Lembar tes hasil belajar digunakan 

untuk menentukan efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. 

Pada tahun pertama, instrumen penelitian yang digunakan baru lembar uji 

validasi desain produk perangkat pembelajaran sains terpadu oleh tenaga ahli. 



Instrumen uji validitas bahan ajar dan LKS disusun berdasarkan penilaian bahan ajar 

berbasis ICT dengan empat indikator yaitu: substansi materi, tampilan komunikasi 

visuaI, desain pembelajaran, dan pemanfaatan software. Disisi lain, instrumen validitas 

instrumen evaluasi disusun dari empat indikator yaitu: kesesuaian materi, penggunaan 

bahasa, konstruksi dan desain instrumen, dan pemanfaatan software. 

E. Teknis Analisis Produk dan Data 

Ada Iima macam teknik analisis produk dan data yang digunakan yaitu metoda 

mendeskripsikan, analisis statistik deskriptif, metoda grafik, analisis regresi linear dan 

korelasi, dan analisis perbandingan berkorelasi. Metoda mendeskripsikan digunakan 

untuk rnendeskripsikan suatu produk. Sebagai produk dalam penelitian ini adalah 

perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

karakter cerdas. Analisis deksriptif digunakan untuk mengetahui informasi lebih rinci 

dari data hasil belajar siswa meliputi: nilai rata-rata, median, modus, sirnpangan 

deviasi, varians dan sebagainya. Metoda grafik digunakan untuk memberikan kesan 

visual tentang kepraktisan penggunaan perangkat pembelajaran berbasis ICT dalam 

pembelajaran. Analisis regresi dan korelasi masing-masing digunakan untuk 

menentukan hubungan hasil belajar sesudah dengan sebelum perlakuan dan 

menentukan nilai koefisien regresi. Analisis perbandingan berkorelasi digunakan untuk 

menentukan keefektifan penggunaan perangkat pembelajaran sains terpadu. 

Analisis produk dan data yang digunakan pada tahun pertama adalah metoda 

rnendeskripsikan dan metoda grafik. Metoda mendeskripsikan digunakan untuk 

mendeskripsikan produk dalam bentuk perangkat pembelajaran sains terpadu secara 

umum. Metoda ini juga digunakan untuk rnendeskripsikan bagian-bagian dari 

perangkat pembelajaran yaitu: bahan ajar, lembar kerja siswa, dan instrumen evaluasi 

sains terpadu berbasis ICT. Disisi lain metoda grafik digunakan untuk menentukan 

nilai validitas untuk setiap indikator penilaian bahan ajar, lembar kerja siswa, dan 

instrumen evaluasi sains terpadu. 



BAB V 

HAS& DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah terciptanya produk 

dalam bentuk perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai karakter untuk pembelajaran siswa kelas VIII SMP. Perangkat 

pembelajaran dibangun dengan sistem pengelolaan pembelajaran menggunakan 

software moodle. Secara umum perangkat pembelajaran yang dihasilkan terdiri dari 

tiga bagian yaitu: bahan ajar Sains terpadu, lemba. kerja siswa sains terpadu, clan 

instrumen evaluasi sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter. 

Ketiga bagian perangkat pembelajaran ini dipadukan secara online dengan software 

moodle. Perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dapat dipehatikan pada 

Gambar 2 

Gambar 2. Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu Berbasis ICT 

Perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICI dengan mengintegrasikan 

nilai karakter ini dapat diakses di internet pada alamat 1paTerpadu.Com. Pada halarnan 

utama berisi pengantar tentang perangkat pembelajaran sains terpadu. Pengguna diberi 

informasi tentang hakikat sains terpadu, pentingnya sains terpadu, dan keunggulan 

sains terpadu. Pada halarnan utama juga terdapat bagian perangkat pembelajaran sains 

terpadu meliputi: bahan ajar, LKS, dan instrumen evaluasi sains terpadu dengan 



mengintegrasikan nilai karakter. Pengguna dapat masuk ke setiap bagian perangkat 

pembelajaran dengan mengklik salah satu dari bagian tersebut. 

1. Hasil Produk Bahan Ajar Sains Terpadu 

a. Deskripsi Bahan Ajar Sains Terpadu Berbasis ICT 

Produk bahan ajar sains terpadu disusun berdasarkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran sains kelas VIII di SMP. 

Penyusunan bahan ajar berbasis sains terpadu berdasarkan format bahan ajar berbasis 

ICT. Dalam perangkat pembelajaran sains terpadu, bahan ajar merupakan salah satu 

bagian yang dapat digunakan oleh guru dan siswa &lam pembelajaran. Tampilan 

bahan ajar sains terpadu dalam perangkat pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 3 

Gambar 3. Tampilan Bahan Ajar dalam Perangkat Pembelajaran 

Pada tampilan bahan ajar ini, pengguna diberi informasi tentang bahan ajar sains 

terpadu, sifat dari bahan ajar, kelebihan dari bahan ajar, dan cakupan materi 

pembelajaran dalam bahan ajar. Sifat dari bahan ajar adalah adanya integrasi nilai 

karakter cerdas dalam bahan ajar. Integrasi nilai karakter dilakukan melalui tiga cara 

yaitu: informasi, instruksi, dan analogi pada bahan ajar. Kelebihan bahan ajar sains 

terpadu adalah penggunaan komponen multimedia dalam bahan ajar seperti gambar, 

video, dan animasi sehingga membuat bahan ajar menjadi interaktif yang sesuai 

dengan kompetensi yang dibahas. 

Apabila pengguna mengklik bahan ajar pada judul, maka pengguna masuk pada 

halarnan utama bahan ajar sains terpadu. Halaman utama bahan ajar ini terdiri atas 



banner, usename, main menu, gambar dan kata pengenalan tentang bahan ajar secara 

singkat. Tampilan halaman utama dan menu utama dari bahan ajar sains terpadu 

diperlihatkan pada Gambar 4 : 

Gambar 4. Tarnpilan Halaman Utama Bahan Ajar Sains Terpadu 

Halaman utama bahan ajar merupakan bagian penting dalam bahan ajar karena 

pengguna dapat mengetahui bagian-bagian isi penting dari bahan ajar secara umum. 

Pada halaman utama bahan ajar berisi pilihan menu bahan ajar yang berfungsi sebagai 

navigasi sebagai penghubung antara menu utama dengan materi yang diinginkan. Hal 

ini memudahkan siswa dan guru dalam menggunakan bahan ajar sains terpadu berbasis 

ICT. Pilihan menu utama pada bahan ajar meliputi: home, identititas, pendahuluan, 

materi pembelajaran, latihan, evaluasi, download, chatting dan forum. Menu identitas 

berisi identitas dari bahan ajar sains terpadu seperti diperlihatkan pada Gambar 5: 

- 
'A TEN -- .- - 

Gambar 5. Tampilan Halaman Menu Identitas Bahan Ajar 
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Pada bagian menu identitas diakses dengan mengklik pilihan main menu pada 

halarnan utama. Menu indentifrkasi memperkenakan bahan ajar sains terpadu. Menu 

Iatihan berisi garnbar, kelas, semester, penulis bahan ajar sains terpadu berbasis KT. 

Pada menu utarna terdapat menu pendahuluan. Tampilan menu pendahuluan 

diperlihatkan oleh Gambar 6: 

Garnbar 6. Tarnpilan Halaman Menu Pendahuluan Bahan Ajar 

Pada menu terdiri atas tiga buah sub menu yaitu deskripsi bahan ajar, panduan 

bahan ajar dan kompetensi bahan ajar. Bagian deskripsi bahan ajar berisikan gambaran 

umum tentang bahan ajar. Panduan pada bahan ajar berisikan cara-cara menggunakan 

bahan ajar sains terpadu ini seperti log in, memilih menu dan sebagainya Kompetensi 

bahan ajar berikan standar kompetensi d m  kompetensi dasar yang terkait yang pada 

materi bahan ajar sains terpadu. Menu ketiga pada bahan ajar sains terpadu yaitu menu 

materi. Tampilan menu materi diperlihatkan pada Gambar 7: 

Gambar 7. Tampilan Halaman Menu Materi Bahan Ajar 
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Menu materi berikan enam buah sub menu yang disusun berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Sub menu yang ada pada menu materi 

dapat diakses dengan mengklik tulisan atau gambar yang ada. Materi pembelajaran 

yang terdapat dalam bahan ajar ada 6 yaitu: gerak lurus, gaya, hukum Newton, usaha 

dan energi, pesawat sederhana, dan tekanan. Isi dari setiap sub menu materi 

pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 8: 

5~.1.,b -4 -- U- .P ..L ~ u .  &- w M bad: 

1. E m c M  dor &urn mnnpkjm m n r n  uuhm dm .nr.l upy. terbubMd.n Wnnmrund.. 

2. b labNh d.Lm lrvwru wrl -n .I., h.ti t-rl d.n rnnw dl- mm/.dl 

bermmfut bql m.nd. 

3. h b a h  mdm du. mnd uuh. d*o mr* y . ~  t*.h d1mbj.n a9.r wn6. m*rpdwl bh. 

mt-I -ha dm n a w  mmUd pm mnm bcu d*.m t.hdup.n ubrUuC 

4. K ~ d h  -p pna d.lm wlh. dm -1 nau- -emn -L 

pn#.mmn -hm. prymum ay.. m. bnN* wubmbn m. Bn hukum 

Gambar 8. Tampilan Halaman Isi Materi Dalam Bahan Ajar 

Halaman ini dapat diakses setelah mengklik pilihan sub menu yang ada pada 

menu materi. Pada halaman ini terdapat judul materi pembelajaran, kata pengantar 

sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran, isi materi pembelajaran, contoh 

soal gambar, animasi, dan video. Pada bagian animasi dan video diakses dengan 

mengklik icon yang tersedia. Pada menu materi diintegrasikan nilai karakter dilakukan 

dengan tiga cara. Pertama dengan rnengintegrasikan pada bagian pengantar dalam 

bentuk instruksi. Kedua nilai karakter langsung diintegrasikan dalam bahan ajar. 

Ketiga diintegrasikan dalam bentuk analogi pada materi pembelajaran. Menu utama 

terdapat menu latihan yang diperlihatkan pada Gambar 9: 



G a b &  9. Tampilan Halaman Isi Dari Menu Latihan Dalam Bahan Ajar 

Menu latihan disediakan sesuai banyaknya materi pembelajaran yaitu 6 buah. 

Setiap sub menu latihan terdiri atas soal pilihan dan soal essay. Soal dalam bentuk 

latihan terdiri atas dua macam. Bentuk pertama yaitu pilihan ganda dan bentuk kedua 

yaitu menjodohkan. Menu latihan merupakan usaha untuk memantapkan hasil belajar 

untuk siswa Tatnpilan halaman latihan pada bahan ajar sains terpadu dapat 

diperhatikan pada Gambar 10: 

- -  . .-,- ..- .- . . . . . .  . - -  . . ' -  

Gambar 10. Tampilan Halaman Latihan Dalam Bahan Ajar 

Halaman ini dapat diakses setelah melakukan akses dengan mengklik sub menu 

yang tersedia pada menu latihan. Nilai karakter diintegrasikan dalam instruksi 

rnengerjakan latihan pada halaman latihan. Soal yang diberikan pada bahan ajar 

menggunakan batas waktu bagi siswa untuk mengerjakannya. Soal yang hams 

dikerjakan diperlihat pada Gambar 1 1 : 
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Garnbar 1 1. Contoh Latihan Dalam Bahan Ajar 

Menu dalam bahan ajar selanjutnya yang ada pada menu utama yaitu menu 

evaluasi. Menu evaluasi pada bahan ajar sains terpadu diperlihatkan pada Gambar 12 : 

- 

Garnbar 12. Tampilan Halaman Isi Menu Evaluasi Dalam Bahan Ajar 

Menu evaluasi disediakan sesuai banyaknya materi pembelajaran yaitu 6 buah. 

Setiap sub menu evaluasi terdiri atas soal pilihan dan soal essay. Menu evaluasi hanya 

dapat di akses pada tanggal dan jam yang telah ditentukan. Melalui menu evaluasi ini 

dapat melihat sudah sejauh manakah penguasan siswa terhadap pembelajaran. Menu 

referensi pada bahan ajar sains terpadu diperIihatkan pada Gambar 13 : 
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Gambar 13. Tampilan Halaman Isi Menu Referensi Dalam Bahan Ajar 

Menu referensi berisikan sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun 

bahan ajar sains terpadu. Siswa yang ingin menambah pengetahuan lebih jauh lagi 

dapat mengakses sumber-sumber yang tertera pada bahan ajar. Daftar referensi ditulis 

sesuai dengan kaedah yang seharusnya. 

Menu chatting diperIukan untuk membuat komunikasi antara siswa dengan gum 

atau antara siswa dengan siswa lainnya Dalam bahan ajar sains terpadu medua 

chatting ditampilkan pada Garnbar 14 : 

CHATVNG: Chat sessions 

Gambar 14. Tampilan Halaman Isi Menu Chatting Dalarn   ah an Ajar 

Menu chatting dapat diakses dengan mengklik pilihan main menu yang ada pada 

halaman utama. Menu chat memfasilitasi siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan 

guru untuk dapat saling berkomunikasi. Melalui menu ini memfasilitasi siswa dengan 

siswa maupun siswa dengan guru untuk berkomunikasi dimana saja dan kapan saja 
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b. Validitas Bahan Ajar Sains Terpadu Berbasis ICT 

Hasil dari instrumen validitas tenaga ahli digunakan untuk menentukan nilai 

validitas dari bahan ajar sains terpadu dan pedoman dalam merevisi desain. 

Berdasarkan instrumen penilaian validitas tenaga ahli terhadap bahan ajar dianalisis 

empat komponen penilaian. Komponen penilaian yang digunakan adalah substansi 

materi, desain pembelajaran, tampilan komunikasi visual, dan pemanfaatan sohare .  

Uji validitas bahan ajar sains terpadu dilakukan oleh 5 orang dosen Fisika dengan 

bobot minimum adalah 5 dan bobot maksimum adalah 25. Bobot setiap indikator 

dikonversi ke dalam bentuk nilai berkisar antara 1-100 sehingga nilai terendah adalah 

20 dan nilai tertinggi adalah 100. 

Pa& indikator substansi materi terdapat delapan indikator yaitu: kesesuaian 

materi, cakupan materi, integrasi pada materi, kaitan materi dengan ilmu bidang lain, 

integrasi nilai karakter, penggunaan ICT, penggunaan kalimat, dan penggunaan 

paragraf. Nilai komponen subtansi materi yang terdiri dari delapan indikator berkisar 

antara 80 sampai 92. Nilai terendah berada pada indikator integrasi pada materi dan 

kaitan materi dengan ilmu bidang lain yaitu 80. Nilai tertinggi yaitu 92 terdapat pada 

indiator kesesuaian materi dan cakupan materi. Nilai rata-rata pada komponen subtansi 

materi adalah 85,O. 

Pada komponen desain pembelajm terdapat delapan indikator yaitu: judul 

materi pembelajaran, indikator materi pembelajaran, materi pembelajaran, contoh soal 

pada bahan ajar, latihan pada bahan ajar, dafiar rujukan, integrasi ilmu bidang lain 

pada materi, dan integrasi ilmu bidang lain pada latihan. 

Nilai komponen desain pembelajaran yang terdiri dari delapan indikator berkisar 

antara 84 sampai 96. Nilai tertinggi yaitu 96 terdapat pada indikator materi 

pernbelajaran pada bahan ajar sains tetpadu berbasis ICT mengintegrasikan nilai 

karakter. Nilai terendah yaitu 84 berada pada lima indikator diantaranya judul materi 

pembelajaran latihan pada bahan ajar, daftar nljukan, integrasi ilmu bidang lain, dan 

integrasi ilmu bidang lain pada latihan. Indikator materi pembelajaran dan contoh soal 

pada bahan ajar mendapat nilai 92. Berdasarkan data didapatkan nilai rata-rata pada 

komponen desain pembelajaran adalah 87,5. 



Pada komponen validitas tampilan komunikasi visual terdapat enam komponen 

yaitu: tampilan navigasi, komposisi huruf, tampilan gambar dan video, komposisi 

warna, penggunaan animasi, dan desain layout. Nilai komponen tampilan komunikasi 

visual dalam bahan ajar berkisar antara 80 sampai 96. Nilai validitas rata-rata pada 

komponen tampilan komunikasi visual adalah 87,3. 

Pada komponen pemanfaatan software dari penilaian bahan ajar terdapat enam 

buah indikator yaitu : interaktivitas pada menu utama, interaktivitas pada menu latihan, 

interaktivitas pada menu evaluasi, software pendukung untuk menjalankan animasi, 

software pendukung untuk mengedit, dan keaslian hasil karya. Nilai komponen 

pemanfaatan software yang terdiri dari enam indikator berkisar antara 80 sampai 84. 

Nilai tertinggi yaitu 84 terdapat pada indikator interaktivitas pada menu utama dan 

keaslian hasil karya. Nilai terendah berada pada indikator software pendukung untuk 

mengedit yaitu 76. Nilai rata-rata pada komponen pemanfaatan software adalah 81,3. 

Dari keempat indikator penilaian bahan ajar sains terpadu mengintegrasikan nilai 

karakter didapatkan nilai rata-rata validitas. Nilai rata-rata subtansi materi, desain 

pembelajaran, tampilan media komunikasi, dan pemanfaatan software masing-masing 

85,O; 87,5; 87,3; dan 81,3. Hasil plot nilai rata-rata setiap indikator penilaian bahan 

ajar sains terpadu terhadap indikator dapat diperhatikan pada Gambar 15 

1 2 3 4 
Komponen yang Dinilai 

Gambar 15. Nilai Rata-Rata Hasil Uji Validitas Bahan Ajar Sains Terpadu 

Dari Gambar 15 dapat dikemukakan bahwa nilai rata-rata setiap komponen penilaian 

validitas berkisar antara 83,1 sampai 87,5. Hal ini berarti nilai validitas dari komponen 

substansi materi, desain pembelajaran, tampilan media komunikasi, dan penggunaan 



software berada pada kategori sangat baik. Nilai rata-rata penilaian validitas bahan ajar 

sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter adalah 85.9 yang 

berada pada kategori sangat baik. 

2. Hasil Produk Lembar Kerja Siswa Sains Terpadu 

a. Deskripsi LKS Sains Terpadu 

Produk LKS sains terpadu disusun berdasarkan kompetensi sains siswa SMP 

kelas VIII dan stuktur LKS menurut petunjuk teknis penyusunan bahan ajar yang 

dikeluarkan oleh kemendiknas tahun 2010. Dalam perangkat pembelajaran sains 

terpadu, LKS merupakan salah satu bagian yang dapat digunakan oleh guru dan siswa 

dalarn pembelajaran. TarnpiIan LKS sains terpadu dalam perangkat pembelajaran 

diperlihatkan pada Gambar 16 

Gambar 16. Tampilan LKS dalam Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Pada tampilan LKS ini, pengguna diberi informasi tentang LKS sains terpadu, 

sifat dari LKS, kelebihan dari LKS, dan cakupan materi dalam LKS. LKS ini 

merupakan salah satu bagian dari perangkat pembelajaran sains terpadu. Sifat dari 

LKS adalah adanya integrasi nilai karakter dalam LKS. Integrasi nilai karakter 

dilakukan melalui informasi, instruksi, dan analogi pada LKS. Kelebihan LKS adalah 

penggunaan komponen multimedia dalam LKS seperti gambar, video, dan animasi 

sehingga membuat LKS menjadi interaktif yang sesuai dengan kompetensi sains yang 

dibahas dalam LKS. 

Pembuatan LKS sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

karakter dibuat sesuai dengan desain yang telah disusun. Desain LKS meliputi : home, 

pendahuluan, LKS, Evaluasi, download, chaffing dan forum diskusi. LKS sains 
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terpadu dibuat dengan menggunakan soJlware Moodle versi 1.9. Tampilan halaman 

utama multimedia interaktif diperlihatkan pada Gambar 17 : 

Gambar 17. Tampilan Halaman Utama LKS 

Halaman utama memberikan garnbaran umum mengenai LKS sains terpadu 

kepada pengguna. Pada halaman utama, LKS sains terpadu dideskripsikan secara 

singkat yaitu terdiri dari enarn materi dan berintegrasikan nilai karakter. Materi yang 

ada pada LKS ini adalah gerak lurus, energi dan usaha, pesawat sederhana, gaya, 

terdiri dari hukum Newton, dan tekanan. 

Menu pendahuluan dalam LKS sains terpadu terdiri dari dua bagian pengantar 

dan panduan. Pada bagian pengantar terdapat informasi yang menampilkan pengenalan 

LKS secara singkat. Tampilan menu pendahuluan diperlihatkan oleh Gambar 18: 

Gambar 18. Tampilan Menu Pendahuluan Dari LKS 

Pada menu pendahuluan juga terdapat panduan penggunaan LKS. Dalam 

panduan ini, siswa dapat melihat langkah-langkah untuk log in LKS, memilih menu, 



dan menggunakan fitur serta aplikasi yang ada pada LKS, seperti video, animasi, 

chatting, pengerjaan soal, dan sebagainya. Tampilan panduan diperlihatkan pada 

Gambar 19. 

Lh7m Owsl rmppun*lm slhn LKS Sans Terpadu i?, h"~ p+flmfulpctsrjtA benut 

Log In 

Gambar 19. Tarnpilan Submenu Panduan LKS 

Menu ketiga yang terdapat pada LKS sains terpadu adalah menu LKS. Menu 

ini berisikan materi-materi yang ada pada LKS. Materi yang terdapat pada LKS ada 6, 

yaitu gerak lurus, energi, pesawat sederhana, gaya, hukurn Newton dan tekanan. 

Masing-masing materi terdiri dari 2 atau 3 buah Lembaran Keja, sehingga total 

keseluruhan jumlah LKS adalah 13 buah. Tampilan menu LKS diperlihatkan pada 

Gambar 20: 

Energi dan 
Pencrapannya 

Gambar 20. Tampilan Menu Materi Pada LKS 



Pada bagian LKS ini, siswa bisa memilih LKS yang ingin dipelajari dengan 

mengklik salah satu LKS tersebut. Misalnya, siswa memilih LKS 1 materi Energi dan 

penerapannya, maka akan tampil sebagai berikut: 

MENJELASMN BEMTUK-RENTIIK ENERGI DAN 
1JSAMA 

:SnDN8P- 

S-RC~ 
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Gambar 2 1. Tampilan Materi LKS 

LKS ini terdiri dari judul, identitas, petunjuk belajar, kompetensi dan indikator, 

materi pembelajaran, informasi pendukung, paparan isi materi, langkah kerja dan 

tugas. Informasi pendukung berisikan aplikasi materi, referensi atau alat dan bahan 

untuk melakukan praktikum. Tugas dalam LKS ini terdiri dari pilihan ganda dan essay. 

Integrasi nilai karakter terdapat pada petunjuk belajar, materi, dan langkah kerja. 

Menu keempat yang ada pada LKS adalah menu evaluasi. DaIam menu ini 

terdapat soal-soal yang digunakan untuk mengevaluasi kompetensi sisea mengenai 

materi yang ada pada LKS. Tampilan evaluasi diperlihatkan pada Gambar 22: 

I Bacabh Bam~llah rebelurn nwnlaunD saal soal bt-l~kull 

2 Terdapar 2 jena llm sosl lsmr plllnan wndd den -ray 

3 B I Y ~ S ~ I  am wnm dcnpm LWLI 

4 Jawabldh dengnn lepnl dan bensrl 

5 SeI-Lan smm IWS SBSU~I  VBnO yaw dtber*;anl 

6 Kariskan soal tomb4  wrcnra 8enrlm Dan blssakaaah )udm,c4ur dr smp ksadaefl 

' Semakn ktla Crtnasa hldupjqur remakln jeksl d e v n  kebemashn' 

Gambar 22. Tampilan Menu Evaluasi 



Soal-soal yang ada pada evaluasi mencakup semua materi LKS yang terdiri dari 

soal-soal pilihan ganda dan essay. Pada soal pilihan ganda, siswa langsung mendapat 

jawaban benar atau salah setelah menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan jawaban 

untuk soal-soal essay, siswa mengisi jawaban tersebut pada kotak yang telah 

disediakan. Kemudian, siswa mengklik submit setelah menjawab pertanyaan tersebut. 

Selain itu, instruksi pengerjaan soal pada evaluasi juga berintegrasikan nilai karakter. 

Menu selanjutnya adalah menu download. Pada menu ini, siswa bisa 

mendownload materi dan latihan yang ada pada LKS. Tampilan menu davnload 

diperlihatkan pada Gambar 23: 

Gambar 23. Tampilan Menu Download Pada LKS 

Pada menu download ini, ada 13 buah Lembaran kerja berisi materi clan soal- 

soal latihan yang dapat di download oleh siswa. Untuk mendownload LKS ini dapat 

dilakukan dengan mudah, yaitu dengan mengklik Download Here seperti yang ada 

pada Gambar 23. Hasil download LKS ini berbentuk file PDF. 

Menu tambahan dalam LKS ini adalah menu chatting. Pada menu ini siswa 

dapat melakukan interaksi dengan siswa lainnya, atau antara siswa dengan guru. 

Obrolan yang dilakukan siswa dapat diawasi langsung oleh guru, sehingga obrolan 

diantara siswa dapat dibatasi dan berfokus pada materi yang sedang dipelajari. Hal ini 

yang menambah interaktivitas dalam LKS. Tampilan obrolan pada menu chat dapat 

diperlihatkan pada Gambar 24: 



1 am. sllahun. 

)rmaUnanvaap; 

> 
a n . w n -  
I . n a m u n ~ l  
ntcsk mo Dan M 
! ma. mi m w  
Larma aranya p 

_~. . -. . . .. . ._ . -, . - .  - . .~ - - ~. -~ ~ . -. . -. - ~ . - - . 
! .J !.F!=.e.*e--@*Pnpr,d-l-- .- . --- . . - . .. - -. .. I 
M I 

?,& ,, ,;: -;:.n!,; mns. am N U  M l 7 y d i C r -  Illdl El* V.l_7., l - m:--. 
E 7 .  

- ;  yay:--- ! 

e -=-*,-, - .- -? 

(rs : ' i s r . !  i.:8hf..:-.,i- -. ~ ~ ~ ~ n r m t m a r e a ~ a t  
: I 

5* am~mahm 
I 

; ,  j 
hen,,,* ke fx 
manraat -1 
aapat ~eqadg j 

E 
: .  k ! 

.. - - . -  

i 
I .  

~ ~ 

H n x n w z j  

Gambar 24. Tampilan Menu Chatting Pada LKS 

Menu tambahan terakhir pada LKS sains terpadu adalah Forum Diskusi. Pada 

menu ini, siswa dapat bertanya dan mendiskusikan materi pelajaran yang belum 

dimengerti kepada guru. Tampilan Menu Forum Diskusi dapat diliat  pada Gambar : 

Gambar 25. Tampilan Menu Forum Diskusi 

Forum diskusi berbeda dengan chatting. Pada menu chatting, diskusi belajar 

hanya terjadi dan terlihat bagi siswa yang online bersarnaan. Disisi lain pada Forum 

Diskusi, siswa dapat berdiskusi tanpa hams online secara bersamaan. 

b. Hasil Validasi LKS Sains Terpadu Berbasis ICT 

Hasil validitas LKS ini ditentukan dari instrumen validitas tenaga ahli. Hasil 

validitas oleh tenaga ahli digunakan untuk menentukan kelayakan LKS dan pedoman 

dalam merevisi produk. Berdasarkan instrumen penilaian validitas tenaga ahli terhadap 
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LKS dianalisis empat komponen penilaian. Komponen penilaian LKS yang digunakan 

adalah substansi materi, desain pembelajaran, tampilan komunikasi visual, dan 

pemanfaatan software. 

Berdasarkan instrumen penilaian validitas yang digunakan, komponen penilaian 

substansi materi terdiri atas delapan indikator. Indikator tersebut meliputi: materi pada 

LKS sains terpadu mengintegrasikan nilai karakter sudah sesuai dengan kaidah 

keilmuan, cakupan rnateri yang ada pada LKS sains terpadu integrasi niIai karakter 

sudah sesuai dengan silabus, rnateri yang ada pada LKS sains terpadu 

mengintegrasikan nilai karakter telah menunjukkan integrasi, materi pada LKS sains 

terpadu mengintegrasikan nilai karakter telah mengaitkan materi pada ilmu lain, yaitu 

Biologi dan Kirnia, integrasi nilai karakter yang ada pada LKS sudah sesuai dengan 

materi pembelajaran, penggunaan ICT yang digunakan pada LKS sains terpadu 

integrasi nilai karakter sudah sesuai dengan materi pembelajaran, kalirnat yang 

digunakan pada LKS sains terpadu integrasi nilai karakter telah sesuai dengan ejaan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan paragraf yang digunakan pada LKS sains 

terpadu integrasi nilai karakter sederhana, jelas dan mudah dirnengerti. Hasil penilaian 

tenaga ahli terhadap pernyataan diubah menjadi skor. 

Dari analisis data instrumen validasi didapatkan nilai setiap indikator substansi 

materi pada LKS sains terpadu. Nilai materi pada LKS sains terpadu mengintegrasikan 

nilai karakter sudah sesuai dengan kaidah keilmuan adalah 88. Nilai cakupan materi 

yang ada pada LKS sains terpadu rnengintegrasikan nilai karakter sudah sesuai dengan 

silabus adalah 92. Nilai materi yang ada pada LKS sains terpadu mengintegrasikan 

nilai karakter telah menunjukkan integrasi adalah 80. Nilai materi pada LKS sains 

terpadu rnengintegrasikan nilai karakter telah mengaitkan rnateri pada ilmu lain, yaitu 

Biologi dan Kimia adalah 80. Nilai integrasi nilai karakter yang ada pada LKS sudah 

sesuai dengan materi pembelajaran adalah 88. Nilai penggunaan ICT yang digunakan 

pada LKS sains terpadu mengintegtasikan nilai karakter sudah sesuaj dengan materi 

pembelajaran adalah 80. Nilai kalimat yang digunakan pada LKS sains terpadu 

mengintegrasikan nilai karakter telah sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar adalah 80. Nilai paragraf yang digunakan pada LKS sains terpadu 



mengintegrasikan nilai karakter sederhana, jelas dan mudah dimengerti adalah 84. 

Nilai pada indikator substansi materi pada LKS berkisar antara 80 sampai 92. 

Pada indikator desain pembelajaran dalam LKS sains terpadu terdapat delapan 

indikator. Kedelapan indikator tersebut adalah judul yang ada pada LKS sains terpadu 

integrasi nilai karakter telah sesuai dengan materi pembelajaran; indikator yang 

dijabarkan pada LKS sains terpadu mengintegrasikan nilai karakter telah sesuai dengan 

Kompetensi Dasar; materi yang dijabarkan pada LKS telah sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar; contoh soal yang ada pada LKS telah sesuai 

dengan indikator pencapaian; latihan yang ada pada LKS telah sesuai dengan indikator 

pencapaian; referensi yang dicantumkan sebagai bahan rujukan pada LKS sains 

terpadu telah sesuai dengan ketentuan; integrasi sains terpadu pada materi dalam LKS 

telah sesuai dengan Kompetensi Dasar; dan integrasi sains terpadu pada latihan dalarn 

LKS telab sesuai dengan indikator pencapaian. 

Berdasarkan analisis data dari iastrumen validitas LKS sains terpadu dapat 

diungkapkan nilai dari setiap indikator pada desain pembelajaran. Nilai indikator 

desain pembelajaran berkisar dari 80 sampai 92. Nilai kesesuaian judul LKS dengan 

materi pembelajaran adalah 88. Nilai penjabaran indikator dalam LKS dengan 

kompetensi dasar adalah 84. Nilai kesesuaian penjabaran materi dalam LKS dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah 92. Kesesuaian wntoh soal dalam 

LKS dengan indikator pencapaian adalah 80. Nilai kesesuaian latihan dalam LKS 

dengan indikator pencapaian adalah 80. Nilai cara mencantumkan referensi pada LKS 

adalah 88. Kesesuaian integrasi materi dalam LKS dengan kompetensi dasar adalah 

84. Nilai kesesuaian integrasi latihan LKS dengan indikator pencapaian adalah 84. 

Komponen penilaian tampilan komunikasi visual pada LKS sains terpadu 

terdapat enam indikator. Keenam indikator penilaian tampilan komunikasi visual 

mencakup: navigasi yang digunakan pada LKS sains terpadu mengintegrasikan nilai 

karakter mudah dioperasikan; ukuran huruf pada LKS sains terpadu mengintegrasikan 

nilai karakter sudah proporsional dengan ruang LKS; gambar dan video yang ada pada 

LKS sains terpadu mengintegrasikan nilai karakter sudah sesuai dengan materi 

pembelajaran; animasi yang ada pada LKS sains terpadu mengintegrasikan nilai 

karakter sudah sesuai dengan materi pembelajaran; komposisi warna yang ada pada 



Nilai rata-rata setiap komponen penilaian validitas LKS sains terpadu dapat 

ditentukan dari nilai setiap indicator pada komponen tersebut. Nilai rata-rata dari 

komponen substansi materi, desain pembelajaran, tampiian komunikasi visual, dan 

pemanfaatan software dari LKS sains terpadu berbasis ICT mengintegrasikan nilai 

karakter masing-masing 84,O; 85,O; 88,7; dan 85,3. Hasil plot data nilai rata-rata 

validitas setiap komponen dengan komponen penilaian diperlihatkan pada Garnbar 26 
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Gambar 26. Nilai Rata-Rata Validasi LKS Sains Terpadu 

Dari Gambar 26 dapat dijelaskan nilai rata-rata setiap komponen penilaian pada 

LKS sains terpadu. Nilai setiap komponen LKS bervariasi antara 84,O sampai 88,7. 

Nilai rata-rata validitas LKS sains terpadu adaiah 85,8. Berdasarkan nilai rata-rata ini 

dapat dikemukakan bahwa semua komponen LKS berada pada kategori baik sekali. 

Dengan demikian LKS sains terpadu telah memiliki nilai baik sekali dengan tingkat 

validitas yang tinggi. 

3. Hasil Instrumen Evaluasi Sains Terpadn 

a. Deskripsi Instrumen Evaluasi Sains Terpadu 

Produk instrumen evaluasi sains terpadu disusun berdasarkan stuktur instrumen 

evaluasi berbasis ICT dan kompetensi sains siswa SMP kelas VIII. Dalam perangkat 

pembelajaran sains terpadu, instrumen evaluasi juga merupakan salah satu bagian yang 

dapat digunakan oleh guru dalam melakukan evaluasi baik kuis, ulangan harian, dan 

ujian tengah semester. Tampilan instrumen evaluasi sains terpadu dalam perangkat 

pembelajaran diperlihatkan pada Gambar 27 
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Gambar 27. Tampilan Instrumen Dalam Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Pada tampilan instrumen evaluasi ini, pengguna diberi informasi tentang 

instrumen evaluasi dan sifat dari instrumen evaluasi, kelebihan dari instrumen 

evaluasi, dan cakupan materi dalam instrumen evaluasi. Sifat dari instnunen evaluasi 

adalah adanya integrasi dalam sains, adanya umpan balik, dan interaktivitas. Kelebihan 

instrumen evaluasi adalah adanya penggunaan elemen interaktivitas dan umpan balik 

dalam berbagai variasi instrumen evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda. 

Pengguna dapat mengakses instrumen evaluasi dengan mengklik judul 

instrumen. Bila pengguna mengklik instrumen maka dia akan masuk pada menu 

pertama dari instrumen evaluasi sains terpadu yaitu menu home. Pada menu home 

terdapat judul dan identitas, menu utama, gambar siswa, dan kalender. Tampilan 

halaman home instrumen evaluasi sains terpadu diperlihatkan pada Gambar 28: 

Gambar 28. Halaman Home Instrumen Evaluasi 



Pada Gambar (28) dapat diperhatikan menu utama dari instrumen evaluasi sains 

terpadu. Menu utama merupakan bagian yang penting dalarn instrumen evaluasi 

karena memuat gambaran umum isi dari instrumen evaluasi. Setiap bagian dari menu 

utama instrumen evaluasi akan menghubungkan ke isi yang sesuai. Secara umum 

menu utama terdiri dari home, pendahuluan, kisi-kisi, instrumen, download, chat, dan 

forum diskusi. Home merupakan menu untuk menampilkan bagian awal dari 

instrumen evaluasi sains terpadu. 

Menu utama kedua dari instrumen evaluasi adalah menu pendahuluan. Halaman 

pendahuluan instrumen evaluasi terdiri dari dua bagian yaitu kata pengantar dan 

panduan penggunaan instrumen evaluasi. Tampilan halarnan pendahuluan instrumen 
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Gambar 29. Halaman Pendahuluan Instrumen Evaluasi 

Kata pengantar merupakan suatu informasi yang mengantarkan pengguna kepada 

instrumen evaluasi dari penulis. Pengantar meliputi kata pujian, manfaat dari 

instrumen evaluasi, dan harapan penulis. Disisi lain panduan behngsi untuk 

mengarahkan dan mernbimbing pengguna dalam menggunakan instrumen evaluasi. 

Panduan terdiri dari dua bagian yaitu panduan guru dan panduan siswa. Panduan 

memberikan instruksi kepada guru dan siswa tentang langkah-langkah dalam 

penggunaan instrumen evaluasi yang disertai dengan garnbar yang sesuai. Pengguna 

baik guru maupun siswa dapat menggunakan instrumen evaluasi dengan mudah. 

Menu utama ketiga instrumen evaluasi adalah kisi-kisi. Kisi soal merupakan 

format atau matrik yang memuat informasi dan dapat dijadikan sebagai pedoman 



dalam menulis suatu tes. Peranan penting dari kisi soal adalah sebagai acuan bagi 

penulis daiarn menyusun soal. Halaman kisi-kisi berisi ulangan harian, ulangan tengah 

semester, dan ulangan akhir semester. Tampilan halaman kisi-kisi instrumen kognitif 

diperlihatkan oleh Gambar 30: 

Gambar 30. Tampilan Halaman Kisi-Kisi Soal 

Kisi-kisi pada halaman ini dibuat berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, yang indikatornya sesuai dengan kata keja  operasional untuk 

masing-masing Kompetensi Dasar. Kisi-kisi terdiri dari tiga bagian yaitu ulangan 

harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ulangan harian 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi siswa 

setelah mempelajari satu kompetensi dasar. Ulangan tengah semester merupakan 

kegiatan yang dilakukan guru untuk mengukur kompetensi siswa setelah 

melaksanakan delapan sampai sembilan kegiatan pembelajaran. Ulangan akhir 

semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan untuk mengukur 

kompetensi siswa di akhir semester. Kisi-kisi soal untuk ketiga jenis ulangan ini 

disusun berdasarkan kompetensi dasar. 

Menu utama keempat dari instrumen evaluasi adalah menu instrumen. Menu ini 

mengarahkan pengguna kepada instrumen evaluasi yang tersedia dalarn software. 

Secara umum instrumen evaluasi terdirj dari tiga bagian yaitu: instrumen kognitif, 

instrumen afektif, dan instrumen keterampilan. Tampilan menu instrumen dapat 

diperhatikan pada Gambar 3 1 : 
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Gambar 3 1. Tampilan Halaman Menu Instrumen Evaluasi 

Pada Gambar (31) dapat diperhatikan bahwa instrumen evaluasi kognitif terdiri 

dari empat jenis yaitu kuis, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester. Instrumen evaluasi afektif terdiri dari tiga jenis yaitu lembar obsewasi guru, 

penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Disisi lain, instrumen evaluasi 

keterampilan juga terdiri dari tiga jenis yaitu lembar obsewasi guru, penilaian diri, dan 

penilaian teman sejawat. 

Menu utama kelima dari instrumen evaluasi sains terpadu adalah download. 

Menu ini mengarahkan pengguna pada materi yang dapat didownload dalam bentuk 

PDF. Hasil download dapat dijadikan sebagai pedoman bagi siswa dalam 

mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai ulangan yang akan dilaksanakan. 

Tampilan menu download dapat diperhatikan pada Gambar 32. 

Gambar 32. Tampilan Download Kisi-Kisi Soal 
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Berdasarkan Gambar (32) dapat diungkapkan bahwa download kisi-kisi soal 

ulangan terdiri dari tiga bagian yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, dan 

ulangan akhir semester. Guru atau siswa dapat mendownload kisi soal dari setiap jenis 

ulangan harian ini. Kisi soal ulangan harian terdiri atas enam kompetensi yang akan 

diujikan setelah siswa selesai mempelajari suatu kompetensi. Kisi soal ulangan tengah 

semester dapat dijadikan sebagai pedoman mempersiapkan diri untuk mengikuti 

ulangan tengah semester. Manfaat sama juga didapat pada kisi ulangan akhir semester. 

Menu utama keenam dalam instrumen evaluasi sains terpadu adalah chat. Menu 

ini akan mengantarkan pengguna untuk rnelakukan interaksi dengan guru atau siswa 

lain. Chat merupakan suatu fasilitas berkomunikasi antara guru dengan siswa dan 

antara siswa dengan siswa lainnya secara bersarnaan. Bila penggunan mengklik menu 

chat akan terlihat tarnpilan pada komputer seperti pada Garnbar 33. 

CHAT 

':*:>ml,wr- M- 

Gambar 33. Tampilan Menu Chat Pada Instrumen Evaluasi 

Chat memberikan fasilitas interaksi antara siswa dengan guru atau antara siswa 

dengan siswa lainnya dalam waktu yang sama. Sebagai contoh jika seorang siswa tidak 

mengerti tentang suatu persoalan fisika yang diberikan, dia dapat mengajukan 

pertanyaan kepada guru. Jika komputer guru dalam keadaan online, maka guru dapat 

memberikan jawaban secara Iangsung melalui chat. 

Menu utama terakhir pada instrumen evaluasi sains terpadu adalah forum 

diskusi. Jika pengguna mengkiik menu forum diskusi pada layar komputer akan 

terlihat tampilan seperti pada Gambar 34 



Garnbar 34. Tarnpilan Menu Forum Diskusi Pada Instrumen Evaluasi 

Forum diskusi merupakan suatu fasilitas yang dapat digunakan oleh guru dan 

siswa atau antara siswa dengan siswa yang lainnya untuk berkomunikasi secara tulisan 

dalam waktu yang berbeda. Sebagai contoh jika seorang siswa tidak mengerti tentang 

persoalan yang diberikan, ia dapat menanyakan persoalan ini kapada guru. Guru dapat 

memberikan solusi terhadap persoalan yang diajukan siswa melalui forum diskusi ini. 

Dengan cara ini interaksi antara siswa dengan guru atau interaksi antara siswa dengan 

siswa lainnya dapat dapat dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. 

b. Validitas Instrumen Evaluasi 

Validitas intrumen evaluasi dapat ditentukan dari lembar instrument evaluasi 

yang telah dinilai oleh tenaga ahli. Hasil validasi digunakan untuk menentukan menilai 

desain produk instrumen evaluasi dan pedoman dalam merevisi produk. Berdasarkan 

instrumen penilaian validitas tenaga ahli terhadap intrumen evaluasi dianalisis empat 

komponen penilaian yaitu kesesuaian materi, kebahasaan, konstruksi desain, dan 

penggunaan soha re .  

Komponen penilaian kesesuaian materi terdiri atas enam indikator. Keenarn 

indikator penilaian kesesuaian adalah: kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dan 

indikator, batasan pernyataan dan jawaban yang diharapkan jelas, soal-soal pada 

instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT telah terpadu, pilihan 

jawaban pada instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT homogeny 

dan logis, kesesuaian isi materi yang ditanyakan dengan jenjang, jenis sekolah, dan 



tingkat kelas, dan kesesuaian isi materi yang diujikan sesuai dengan alokasi waktu 

yang disediakan. Hasil penilaian tenaga ahli terhadap pernyataan diubah menjadi skor. 

Berdasarkan analisis penilaian kesesuaian materi dengan kompetensi dasar dapat 

ditentukan nilai dari setiap indikator. Nilai indikator kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar dan indikator adalah 92. Nilai indikator batasan pernyatan dan 

jawaban yang diharapkan jelas adalah 88. Nilai indikator soal-soal pada instrumen 

evaluasi sains terpadu sains terpadu berbasis ICT telah terpadu adalah 80. Nilai 

indikator pilihan jawaban pada instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis 

ICT homogen dan logis adalah 80. Nilai indikator kesesuaian isi materi yang 

ditanyakan dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas adalah 92. Nilai ilai 

indikator kesesuaian isi materi yang diujikan sesuai dengan alokasi waktu yang 

disediakan adalah 88. Nilai indikator dari komponen kesesuaian materi yang dievaluasi 

dengan kompetensi dasar dalam instrumen evaluasi sains terpadu berkisar antara 80 

sampai 92. 

Pada kornponen kebahasaan terdapat tiga indikator. Ketiga indikator kebahasaan 

yaitu: rumusan kalimat soal pada evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

komunikatif dan mudah dipahami, butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar, dan penggunaan tanda baca pada instrumen evaluasi pembelajaran 

sains terpadu berbasis ICT sudah benar. 

Dari analisis data didapatkan nilai dari setiap indikator dari komponen 

kebahasaan. Nilai rumusan kalimat soal pada evaluasi pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT komunikatif dan mudah dipahami adalah 80. Nilai butir soal 

menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah 84. Nilai penggunaan 

tanda baca pada instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT sudah 

benar adalah 84. Nilai indikator dari komponen kebahasaan dalam instrumen evaluasi 

sains terpadu berkisar antara 80 sampai 84. 

Komponen instrumen evaluasi ketiga yang dinilaj adalah konstruksi dan desain. 

Komponen penilaian konstruksi dan desain instrumen evaluasi pembelajaran sains 

terpadu berbasis ICT terdapat enam indikator. Keenam indikator yang dinilai yaitu: 

adanya petunjuk yang jelas dalam menyelesaikan soal pada instrumen evaluasi 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT; tabel, grafik, diagram, gambar atau 



sejenisnya bermakna; ukuran huruf proporsional dan konsisten sesuai dengan ruang 

pada instrumen evaluasi; tipe huruf sederhana dan jelas; komposisi warna pada 

instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT sudah tepat; dan navigasi 

pada instrumen evaluasi mudah dioperasikan. 

Dari analisis penilaian komponen konstruksi dan desain dapat ditentukan nilai 

dari setiap indikator. Nilai adanya petunjuk yang jelas dalarn menyelesaikan soal pada 

instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT adalah 88. Nilai tabel, 

graflk, diagram, gambar atau sejenisnya bermakna adalah 80. Nilai ukuran huruf 

proporsional dan konsisten sesuai dengan ruang pada instrumen evaluasi adalah 84. 

Nilai tipe huruf sederhana dan jelas adalah 88. Nilai komposisi warna pada instrumen 

evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis TCT sudah tepat adalah 84. Terakhir nilai 

dan navigasi pada instrumen evaluasi mudah dioperasikan adalah 92. Nilai indikator 

dari komponen konstruksi dan desain instrumen evaluasi berkisar antara 80 sarnpai 92. 

Pada komponen penilaian penggunaan software terdapat lima indikator. Kelima 

indikator penilaian penggunaan software adalah interaktivitas menu utarna pada 

instrumen evaluasi pernbelajaran sains terpadu berbasis ICT sudah mempermudah 

pengguna masuk ke dalam instrumen evaluasi, intetaktivitas pada instrumen evaluasi 

telah memberikan umpan balik langsung kepada siswa, software pendukung core1 

draw dan adobe photoshope untuk mendesain gambar pada instrumen evaluasi 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT, tampilan word yang yang dikonversi ke 

dalam instrumen telah menarik, dan instrurnen evaluasi pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT asli hasil karya Tim Peneliti. 

Dari analisis terhadap hasil penilaian yang telah diberikan pada komponen 

penggunaan software dapat ditentukan nilai dari setiap indikator. Nilai interaktivitas 

menu utama pada instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT sudah 

mempermudah pengguna masuk ke dalam instrumen evaluasi adalah 84. Nilai 

interak tivitas pada instrumen evaluasi telah memberikan urn pan balik langsung kepada 

siswa adalah 88. Nilai software pendukung core1 draw dan adobe photoshope untuk 

mendesain gambar pada instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

adalah 80. Nilai tampilan word yang yang dikonversi ke dalam instrumen telah 

menarik adalah 88. Nilai instrumen evaluasi pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 



asli hasil karya Tim Peneliti adalah 88. Nilai indikator dari komponen penggunaan 

software berkisar antara 80 sampai 88. 

Berdasarkan nilai setiap indikator dapat ditentukan nilai rata-rata dari setiap 

komponen yang dinilai dalam instrumen evaluasi sains terpadu. Nilai rata-rata dari 

komponen kesesuaian materi, kebahasaan, konstruksi dan desain, dan penggunaan 

software ditampilan pada Gambar 35 
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Gambar 35 . Nilai Rata-Rata Hasit Uji Validitas Instrumen Evaluasi 

Nilai indikator pada komponen kesesuaian materi pada instrumen evaluasi 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT berkisar antara 80,O sampai 92,O. Nilai rata- 

rata komponen kesesuaian materi yang dievaluasi dengan kompetensi dasar adalah 

86,7. Berarti kesesuaian materi yang dievaluasi pada instrumen evaluasi sains terpadu 

berbasis ICT berada pada kategori baik sekali. Nilai komponen kebahasaan dalam 

instrumen evaluasi berkisar dari 80 sampai 84. Nilai rata-rata pada komponen 

kebahasaan yaitu 82,7. Berarti komponen kebahasaan visual sudah berada pada 

kategori baik. Nilai indikator dari komponen konstruksi dan desain dalam instrumen 

evaluasi berkisar antara 80 sampai 92. Nilai rata-rata komponen konstruksi dan desain 

adaiah 86,O. Hal ini berarti konstruksi dan desain pada instrumen evaluasi sains 

terpadu terpadu berbasis ICT sudah berada pada kriteria baik sekali. Nilai komponen 

penggunaan software pada instrumen evaluasi sains terpadu berbasis ICT berkisar 

antara 80 sampai 88. Nilai rata-rata komponen penggunaan software adalah 85,6. Nilai 



ini sudah berada kategori baik sekali. Nilai rata-rata validasi instrumen validasi adalah 

85,4 yang berada pada kategori sangat baik. 

B. Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan dalam lima tahap telah menghasilkan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter 

cerdas dalam bentuk online. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan secara umum 

terdiri dari tiga bagian yaitu: bahan ajar, Iembar keja siswa, dan instrumen evaluasi 

berbasis ICT. Ketiga perangkat pembelajaran sains terpadu yang dihasilkan telah 

memiliki deksripsi yang baik dan validitas yang sangat baik. 

Validitas yang sangat baik dari perangkat pembelajaran sains terpadu karena 

didukung oleh beberapa faktor. Pertama, perangkat pembelajaran telah disusun 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran P A  di S M  

kelas VIiI. Kedua, perangkat pembelajaran telah mengintegrasikan keterkaitan antara 

suatu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya dalam sains. Ketiga, pemanfaatan 

software moodle rnembuat ketiga perangkat pembelajaran sains terpadu menjadi 

interaktif antara komponen pembelajaran seperti guru, siswa, dan sumber belajar. 

Terakhir, pemanfaatan elemen multimedia dalam perangkat pembelajaran sehingga 

interaktif dan menarik. 

Dengan dihasilkan bahan ajar, lembar kerja siswa, dan instrumen evaluasi sains 

terpadu yang memiliki deskripsi yang baik dan validitas yang sangat baik memberikan 

peluang kepada guru dan siswa untuk menerapkan pembelajaran secara aktif. Guru 

dapat menerapkan pembelajaran aktif dengan melibatkan siswa dengan sumber belajar 

berbasis ICT. Disisi lain, siswa dapat memanfaatkan perangkat pembelajaran berbasis 

ICT untuk mengkonstruksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran. 

Dalam pengembangan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai karakter cerdas ditemukan beberapa kendala. Secara 

umum ada tiga kendala yang dihadapi yaitu: adanya keengganan dari guru P A  SMP 

dalam menerapkan pembelajaran sains terpadu, jaringan internet yang sering 

bermasalah seperti lambat dan terputus, clan keterbatasan dari software moodle. 

Kendala pertama adalah keengganan guru P A  SMP guru dalam menerapkan 

pembelajaran sains terpadu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru enggan 
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menerapkan pembelajaran sains terpadu seperti belum terbiasa dengan sains terpadu, 

masih menganggap sebagai guru fisika atau guru biologi, kurang tanggap terhadap 

perubahan dan tuntutan, dan kurangnya kemandirian dalam belajar. Alternatif solusi 

dari permasalahan ini adalah melakukan pendekatan secara baik dengan memberikan 

kesadaran bahwa mereka adalah guru mata pelajaran P A  di SMP dan melakukan 

pendampingan secara teratur. 

Kendala kedua adalah jaringan internet yang sering Iambat dan terputus di 

sekolah. Dari hasil observasi peneliti ke beberapa sekolah terbaik di kota Padang 

ternyata jaringan internet belum begitu baik untuk mendukung implementasi 

pembelajaran berbasis ICT. Kapasitas internet yang terbatas membuat internet di 

sekolah menjadi lambat. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah menyediakan 

modem yang cukup untuk mendukung implementasi pembelajaran berbasis ICT. 

Kendala ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran sains terpadu 

adalah keterbatasan dari software rnoodle sendiri. Software telah menyediakan 

berbagai bentuk evaluasi soal secara interaktif seperti pilihan benar-salah, 

menjodohkan, pilihan ganda, jawaban singkat, uraian, dan sebagainya. Kendala 

ditemukan pada soal dalam bentuk uraian yaitu belum bisa dilakukan umpan balik 

terhadap hasil kerja siswa, belum bisa membuat persarnaan dan gambar secara 

langsung. Sebagai solusi alternatif adalah menemukan software pendukung lainnya 

yang mampu bekerja sesuai dengan harapan. 



BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Kegiatan penelitian pada tahun pertama telah menghasilkan perangkat 

pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter 

cerdas untuk pembelajaran siswa kelas VIII S M P .  Perangkat pembelajaran sains 

terpadu yang dihasilkan telah memiliki deskripsi yang baik dan validitas yang sangat 

baik. Perangkat pembelajaran memiliki deskripsi yang baik artinya bahan ajar, lembar 

kerja siswa, dan instrumen evaluasi yang dikembangkan telah sesuai dengan kriteria 

dan format yang ditetapkan serta dilengkapi dengan elemen multimedia dan soware  

untuk mendukung sistem pengelolaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran memiliki 

validitas yang sangat baik artinya desain produk dalam bentuk bahan ajar, Iembar kerja 

siswa, dan instrumen evaluasi komponen menurut pemikiran secara rasional telah 

memiliki nilai yang tinggi dengan rata-rata di atas 80. 

Kegiatan penelitian ini perlu dilanjutkan dalam bentuk uji coba produk secara 

terbatas dan uji coba pemakaian produk dalam skala yang lebih luas. Sesuai dengan 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan pada tahun pertama telah dilakukan 5 

langkah, sedangkan pada tahun kedua perlu dilakukan 5 langkah lagi dari kegiatan 

penelitian yaitu: melakukan uji coba produk, merevisi produk, melakukan uji coba 

pemakaian prodtrk, merevisi produk, dan mendesiminasikan produk pada pengguna 

A. Melakukan Uji Coba Produk 

Pada akhir kegiatan tahun pertama telah dilakukan revisi terhadap desain produk 

perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

karakter cerdas. Kegiatan revisi dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan oleh 

tenaga ahli pada waktu memvalidasi desain produk. Produk yang telah direvisi 

selanjutnya diuji cobakan secara terbatas untuk menentukan kepraktisan dm 

efektivitas dari penggunaan produk. Kepraktisan ditentukan dari penilaian guru P A  

dan tanggapan siswa setelah mencobakan perangkat pembelajaran. Disisi lain 

efektivitas penggunaan perangkat pembelajaran ditentukan dari perbandingan data 

hasil belajar dan nilai karakter siswa setelah dan sebelum penggunaan perangkat 



pembelajaran. Uji coba produk secara terbatas dilakukan pada kelas VLll di salah satu 

SMP Negeri kota Padang yang memiliki jaringan internet. Dalam uji coba terbatas 

dibutuhkan tiga kelas masing-masing untuk menguji coba bahan ajar, lembar kerja 

siswa, dan instrumen evaluasi sains terpadu berbasis ICT. 

B. Merevisi Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Pada waktu uji coba secara terbatas dibuat catatan tentang kelemahan dan 

kendala yang ditemukan dalam penggunaan perangkat pernbelajaran sains terpadu 

dalam pembelajaran. Disamping itu, masukan juga diperoleh dari penilaian guru IPA 

dan siswa pada waktu melakukan uji coba perangkat pembelajaran sains terpadu. 

Berdasarkan hasil analisis penilaian guru, masukan dari guru, tanggapan siswa, dan 

kelemahan-kelemahan yang dirasakan selama uji coba dilakukan revisi terhadap 

perangkat pembelajaran sains terpadu. 

C. Melakukan Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian dimaksudkan untuk menentukan kepraktisan dan efektivitas 

perangkat pembelajaran sains terpadu dalam skala yang Iebih luas. Kegiatan uji coba 

pemakaian dilakukan setelah kegiatan revisi perangkat pembelajaran. Kegiatan uji 

coba pemakaian dilakukan untuk tiga SMP Negeri di Sumatera Barat yang memiliki 

jaringan internet. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random samling 

dengan menentukan tiga SMP. Pada setiap SMP dipilih tiga kelas VIU sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Kepraktisan perangkat pembelajaran 

sains terpadu ditentukan dari penilaian guru dan tanggapan siswa pada sekolab sarnpel. 

Sementara itu, efektivitas setiap bagian perangkat pembelajaran yaitu bahan ajar, 

lembar kerja siswa, dan instrumen evaluasi ditentukan dengan membandingkan nilai 

karakter dan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

D. Merevisi Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Pada kegiatan uji coba pemakaian perangkat pembelajaran telah dibuat beberapa 

catatan harian tentang kelemahan dan kendala dalam penggunaan produk. Dari hasil 

analisis terhadap penilaian guru dan tanggapan siswa terhadap pemakaian perangkat 

pembelajaran sains terpadu dalam proses pembelajaran. Berdasarkan catatan harian, 



analisis penilaian guru dan tanggapan siswa, analisis nilai karakter dan hasil belajar 

siswa dilakukan revisi ketiga terhadap perangkat pembelajaran sains terpadu. Dengan 

cara ini diharapkan perangkat pembelajaran sains terpadu yang dihasilkan Iebih baik. 

E. Mendesiminasikan Pemanfaatan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Perangkat pembelajaran sains terpadu yang telah direvisi perlu dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran 

sains terpadu dapat diimplementasikan di S M P .  Untuk mewujudkan harapan ini perlu 

dilakukan kegiatan desiminasi tentang pemanfaatan perangkat pembelajaran sains 

terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter cerdas kepada guru IPA 

SMP, kepala sekolah, dan pimpinan dinas pendidikan. Dalam kegiatan desiminasi ini 

dilakukan diskusi tentang strategi penerapan dan pengembangan perangkat 

pembelajaran sains terpadu. Hasil yang diharapkan adalah perangkat pembelajaran 

sains terpadu yang telah dikembangkan dapat dijadikan sebagai alternatif sumber 

belajar untuk mendukung proses pembelajaran dengan memanfaatkan ICT. 



BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 

karakter cerdas terdiri dari tiga bagian yaitu: bahan ajar, Iembar ke j a  siswa, dan 

instrumen evaluasi. Ketiga bagian perangkat pembelajaran ini dipadukan dalam 

suatu perangkat pembelajaran sains terpadu. 

2. Bahan ajar sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karalcter 

cerdas merupakan salah satu jenis bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan 

untuk mendukung proses pembelajaran. Menu utama bahan ajar sains terpadu 

terdiri dari home, indentitas, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, evaluasi, 

referensi, download, chatting, dan forum diskusi yang dilengkapi dengan elemen 

multimedia sehingga lebih interaktif dan menarik dalam pembelajaran. Nilai rata- 

rata validasi setiap komponen penilaian bahan ajar sains terpadu berkisar dari 83,l 

sampai 87,5 dengan nilai rata-rata 85,9 sehingga hasil validasi bahan ajar sains 

terpadu dapat dikategorikan baik sekali. 

3. LKS sains terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai karakter cerdas 

merupakan salah satu jenis bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan untuk 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Menu utama LKS sains terpadu 

terdiri dari home, pendahuluan, isi LKS, latihan, evaluasi, download, chatting, dan 

forum diskusi yang dilengkapi dengan elemen multimedia sehingga membuat 

LKS lebih interaktif dan menarik. Nilai rata-rata validasi setiap komponen 

penilaian LKS sains terpadu berkisar dari 84,O sampai 88,7 dengan nilai rata-rata 

85,8 sehingga hasil validasi LKS sains terpadu dapat dikategorikan baik sekali. 

4. Instrumen evaluasi sains terpadu berbasis ICT merupakan salah satu perangkat 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk untuk mengevaluasi 

kompetensi siswa secara online. Instrumen evaluasi terdiri dari instrumen untuk 

ranah kognitif, afektif, dan keterampilan. Menu utama instrumen evaluasi sains 



terpadu terdiri dari home, pendahuluan, kisi-kisi, instrumen, download, chatting, 

dan forum diskusi dengan memanfaatkan interaktivitas berbagai jenis evaluasi 

pada software rnoodle sehingga lebih menarik dan menyenangkan karena adanya 

urnpan balik. Nilai rata-rata validasi setiap kornponen penilaian dari instrumen 

evaluasi sains terpadu berkisar dari 80,O sampai 92,O dengan nilai rata-rata 86,7 

sehingga hasil validasi instrumen evaluasi sains terpadu dikategorikan baik sekali. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pengembangan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT dengan 

mengintegrasikan nilai karakter cerdas dapat dikernukakan saran berikut ini. 

1. Guru P A  SMP dapat memanfaatkan perangkat pembelajaran sains terpadu 

berbasis ICT dengan rnengintegrasikan nilai karakter sebagai salah satu alternatif 

pemanfaatan ICT dalam pembelajaran IPA terpadu di sekolah. 

2. Siswa dapat memanfaatkan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai karakter sebagai salah satu sumber belajar untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran IPA. 

3. GUN P A  di SMP perlu melakukan adaptasi secara bertahap dan kontinu tentang 

penerapan pernbelajaran sains terpadu sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal ini 

hanya bisa dilakukan jika guru rnau menerima sains terpadu dengan baik dan 

rneningkatkan kompetensi dalam sains terpadu. 

4. Dalarn mengoperasikan perangkat pembelajaran sains terpadu berbasis ICT 

dengan mengintegrasikan nilai karakter perlu jaringan internet yang mernadai. 

Dengan dasar ini, pirnpinan sekolah perlu rnengembangkan jaringan internet yang 

memadai sehingga pernanfaatan ICT untuk pembelajaran dapat dioptimalkan. 

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan modem untuk 

rnemfasilitasi pemanfaatan ICT dalam pernbelajaran. 

5. Dalam penggunaan software moodle untuk mengembangkan perangkat 

pernbelajaran dan penerapan sistern pengelolan pembelajaran sains terpadu 

ditemukan beberapa keterbatasan. Karena itu pemanfaatan software pendukung 

lain untuk mengatasi keterbatasan software rnoodle perlu dilakukan. 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

Instrumen Validasi Desain Bahan Ajar oleh Tenaga Ahli 
INSTRUMEN PENILAIAN VALIDITAS PEMBUATAN BAHAN AJAR IPA 

TERPADU BERBASIS ICT DENGAN MENGINTEGRASIKAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK PEMBELAJARAN IPA 

SISWA SMP KELAS VIII OLEH TENAGA AHLI 
- - ---- 

Penyusunan instrumen validasi ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari 
pembuatan bahan ajar P A  tetpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 
pendidikan karakter untuk pembelajaran P A  siswa S M P  kelas Vm. Melalui uji 
validitas dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari bahan ajar ini sehingga dapat 
disempurnakan. 

Petunjuk : Berikut ini dikemukakan sejumlah pernyataan sehubungan dengan validitas 
pembuatan bahan ajar IPA terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
nilai pendidikan karakter untuk pembelajaran P A  siswa S M P  kelas VIII. 
Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu sebagai validator dapat memberikan tanda 
cek ( d ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, untuk 
beberapa pilihan yaitu : 

Format Penilaian Validitas 

Skor 
1 2 3 4 5  No 

A 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5.  

6 .  

Pernyataan 

SubstansiMateri 
Substansi materi pada bahan ajar IPA Terpadu 
integrasi nilai karaktersudah sesuai dengan 
keilmuan IPA 
Cakupan materi pada bahan ajar IPA Terpadu 
integrasi nilai karaktersudah sesuai dengan 
silabus 
Materi pada bahan ajar IPA Terpadu integrasi 
nilai karaktertelah menunjukkan adanya i n t e p i  
Materi pada bahan ajar IPA Terpadu integrasi 
nilai karaktersudah dikaitkan dengan biologi dan 
kimia 
Integrasi nilai karakter dalam bahan ajar P A  
Terpadu integrasi nilai karakter dengan 
karakteristik materi pernbelajaran 
Penggunaan ICT yang digunakan pada bahan 
ajar IPA Terpadu integrasi nilai sudah sesuai 
dengan materi pembe lajaran 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

D 
1 

kompetensi dasar 
Materi pada bahan ajar IPA Terpadu integrasi 
nilai karakter sesuai dengan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar 
Contoh soal pada bahan ajar IPA Terpadu 
integrasi nilai karaktersoal sesuai dengan 
ind ikator pencapaian 
Latihan pada bahan ajar IPA Terpadu integrasi 
nilai karaktersesuai dengan indikator pencapaian 
Bahan ajar IPA Terpadu integrasi nilai karakter 
mencantumkan daftar ~ j u k a n  dan telah sesuai 
dengan cara penulisan 
htegrasi biologi dan kirnia pada materi bahan 
ajar P A  Terpadu integrasi nilai karakter telah 
sesuai dengan kompetensi dasar 
htegrasi biologi dan kimia pada latihan bahan 
ajar IPA Terpadu integrasi nilai karaktertelah 
sesuai dengan kompetensi dasar 
Pemanfaatan Sofhvare 
Interaktifitas menu utama pada bahan ajar IPA 
Terpadu integrasi nilai karaktersudah 
mempermudah pengguna masuk dalarn bahan 
ajar 



Komentar dan Saran 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Komentar 
Kemukakanlah tanggapan Bapak/Ibu setelah mengamati dan menganalisis bahan 
ajar P A  terpadu berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter 
dalarn pembelajaran siswa SMP N 8 padang kelas VLTI. 

Interaktifitas pada latihan memberikan umpan 
balik pada pengguna 
Interaktifitas pada evaluasi memberikan umpan 
balik pada pengguna 
Sofhvare pendukung macromediafash untuk 
menjalankan animasi dalam bahan ajar LPA 
Terpadu integrasi nilai karaktersudah bekerja 
dengan baik 
Software pendukung Ulite video untuk mengedit 
video dan GOMplayer untuk memutar video 
telah telah digunakan dalam bahan ajar IPA 
Terpadu integrasi nilai karakterdengan baik 
Bahan ajar IPA Terpadu integrasi nilai 
karakteryang dibuat asli hasil karya tim peneliti 

Total 

a. Kelebihan 

b. Kelemahan 

................................................................................................................................. 
Saran-saran 

Kemukakanlah saran-saran Bapakllbu yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
penyempurnaan bahan ajar P A  terpadu berbasis ICT untuk mengintegrasikan nilai 
pendidikan karakter ini. 

Padang, September 20 1 



INSTRUMEN PENTLAIAN VALIDITAS PEMBUATAN LEMBAR KERJA 
SISWA IPA TERPADU BERBASIS ICT DENGAN MENGINTEGRASIKAN 

NILAI PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK PEMEBELAJARAN P A  SISWA 
SMP KELAS WIT SEMESTER 1 

OLEH TENAGA AHLI 

Instrumen lembar validasi bertujuan untuk mengetahui validitas dari Lembar Kerja 
Siswa P A  Terpadu Berbasis ICT dengan Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter 
Untuk Pembelajaran IPA Siswa SMP Kelas VIII. Melalui uji validitas dapat diketahui 
kekuatan dan kelemahan dari LKS ini sehingga dapat disempurnakan. 

Petunjuk : Berikut ini dikemukakan sejumlah pemyataan sehubungan dengan validitas 
Lembar Kerja Siswa Berbasis ICT dengan Mengintegrasikan Nilai 
Pendidikan Karakter Untuk Pembelajaran P A  Siswa SMP Kelas VIII. 
Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu sebagai validator dapat memberikan tanda 
cek ( .( ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat BapaMIbu, untuk 
beberapa pilihan yaitu : 

Format Penilaian Validitas 

No 

A 

1 

2 

3 

4 

Pernya taan 

Substaasi Materi 

Materi pada LKS IPA Terpadu integrasi 
nilai karakter sudah sesuai dengan kaidah 
keilmuan 
Cakupan materi yang ada pada LKS IPA 
Terpadu integrasi nilai karakter sudah 
sesuai dengan silabus 

Materi yang ada pada LKS IPA Terpadu 
integrasi nilai karakter telah menunjuk kan 
integrasi 
Materi pada LKS IPA Terpadu integrasi 
nilai karakter telah rnengaitkan materi 
pada ilmu lain, yaitu Biologi dan Kimia 

Skor 

1 2 3 4 5  



5 

6 

7 

8 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

C 

1 

Integrasi nilai karakter yang ada pada LKS 
sudah sesuai dengan materi pembelajaran 

Penggunaan ICT yang digunakan pada 
LKS P A  Terpadu integrasi nilai karakter 
sudah sesuai dengan materi pembelajaran 

Kalimat yang digunakan pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai karakter telah 
sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
Paragraf yang digunakan pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai kiualcter sederhana, 
jelas dan mudah dimengerti. 

Desain Pembelajaran 

Judul yang ada pada LKS P A  Terpadu 
integrasi nilai karakter telah sesuai dengan 
materi pembelajaran 

Indikator yang dijabarkan pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai karakter telah 
sesuai dengan Kompetensi Dasar 

Materi yang dijabarkan pada LKS telah 
sesuai dengan Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar 
Contoh soal yang ada pada LKS telah 
sesuai dengan indikator pencapaian. 

Latihan yang ada pada LKS telah sesuai 
dengan indikator pencapaian. 

Referensi yang dicantumkan sebagai 
bahan mjukan pada LKS IPA Terpadu 
telah sesuai dengan ketentuan 

Integrasi P A  Terpadu pada materi dalam 
LKS telah sesuai dengan Kompetensi 
Dasar 

Integrasi P A  Terpadu pada latihan dalam 
LKS telah sesuai dengan indikator 
pencapaian 

TAMPILAN (KOMUNIKASI VISUAL) 

Navigasi yang digunakan pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai karakter mudah 
dioperasikan 



2 

3 

4 

5 

6 

D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ukuran huruf pada LKS P A  Terpadu 
integrasi nilai karakter sudah proporsional 
dengan ruang LKS 

Garnbar dan video yang ada pada LKS 
IPA Terpadu integrasi nilai karakter sudah 
sesuai dengan materi pembelajaran 

Animasi yang ada pada LKS IPA Terpadu 
integrasi nilai karakter sudah sesuai 
dengan materi pembelajaran 

Komposisi warna yang ada pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai karakter telah 
sesuai dan harmonis 
Layout menarik dan proporsional 

Pemanfaatan Software 

Interaktivitas menu utama pada LKS P A  
Terpadu integrasi nilai karakter sudah 
mempermudah pengguna untuk masuk ke 
LKS 
Interaktivitas latihan pada LKS IPA 
Terpadu berbasis ICT sudah memberikan 
umpan balik bagi pengguna 

Interaktivitas evaluasi pada LKS IPA 
Terpadu berbasis ICT sudah memberikan 
umpan balik bagi pengguna 

Sofhvare pendukung Ulead Video Studio 
yang digunakan untuk mengedit video 
dan GOM Player untuk memutar video 
pada LKS IPA Terpadu integrasi nilai 
karakter berbasis ICT sudah bekerja 
dengan baik 

Sofhvare pendukung Macromedia Flash 
yang digunakan untuk rnenjalankan 
animasi pada LKS IPA Terpadu integrasi 
nilai karakter berbasis ICT sudah beke j a  
dengan baik 

LKS IPA Terpadu integrasi nilai karakter 
berbasis ICT asli hasil karya Tim Peneliti 

Total 



Komentar dan Saran 

1. Komentar 
Kemukakanlah tanggapan BapakObu setelah mengamati dan menganalisis Lembar 
Kerja Siswa P A  Terpadu Berbasis ICT Dengan Mengintegrasikan Nilai Pendidikan 
Karakter Untuk Pembelajaran P A  Siswa SMP Kelas VIII ini. 

a. Kelebihan 

................................................................................................................................. 
b. Kelemahan 

.................................................................................................................................. 
2. Saran-saran 

Kemukakanlah saran-saran BapakIIbu yang dapat digunakan untuk perbaikan dan 
penyempurnaan Lembar Kerja Siswa IPA Terpadu Berbasis ICT Dengan 
Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Untuk Pembelajaran IPA Siswa SMP 
Kelas VILI ini. 

Padang, September 201 3 

........................................... 
NIP. 



INSTRUMEN PENILAIAN VALIDITAS INSTRUMEN EVALUASI 
PEMBELAJARAN IPA TERPADU BERBASIS ICT UNTUK MEGUKUR 

KOMPETENSI SISWA SMP KELAS VIII 
(OLEH TENAGA AHLI) 

Penyusunan angket ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari Instrumen Evaluasi 
Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis ICT untuk Mengukur Kompetensi Siswa SMP 
Kelas VIII. Melalui uji validitas dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari 
Instrumen Evaluasi ini sehingga dapat disempurnakan. 

Petunjuk : Berikut ini dikemukakan sejumlah pernyataan sehubungan dengan validitas 
Instrumen Evaluasi Pembelajaran IPA Terpadu Berbasis ICT untuk 
Mengukur Kompetensi Siswa SMP Kelas Vm. Untuk itu diharapkan 
BapakAbu sebagai validator dapat mernberikan tanda cek ( 4 ) pada kolom 
yang sesuai dengan pendapat Bapakflbu, untuk beberapa pilihan yaitu : 

No 

A 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

B 
1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN 

Kesesuaian Materi 
Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 
dan indikator. 
Batasan pernyatan clan jawaban yang 
diharapkan jelas. 
Soal-soal pada instrumen evaluasi 
pembelajaran IPA terpadu berbasis ICT telah 
terpadu 
Pili han jawaban pada instrumen evaluasi 
pembelajaran IPA terpadu berbasis ICT 
homogen dan logis. 
Kesesuaian isi materi yang ditanyakan dengan 
jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. 
Kesesuaian isi materi yang diujikan sesuai 
dengan alokasi waktu yang disediakan. 
Kebahasaan 
Rumusan kalimat soal pada evaluasi 
pembelajaran IPA terpadu berbasis ICT 
komunikatif dan mudah dipahami 
Butir soal rnenggunakan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 
Penggunaan tanda baca pada instrumen 

Skor 
1 2 3 4 5  



Kornentar dan Saran 
1. Kornentar 

Kemukakanlah tanggapan BapMbu setelah mengamati dan menganalisis 
Instrumen Evaluasi Pembelajaran P A  Terpadu Berbasis ICT untuk Mengukur 
Kompetensi Siswa SMP Kelas VIII 

C 
1 

2 

3 

4 
5 

6 

D 
1 

2 

3 

4 

5 

a. Titik Kekuatan 

evaluasi pembelajaran IPA terpadu berbasis 
ICT sudah benar 
Konstruksi dan Desain 
Adanya petunjuk yang jelas dalam 
menyelesaikan soal pada instrumen evaluasi 
pembelajaran P A  terpadu berbasis ICT 
Tahel, grafik, diagram, garnbar atau 
sejenisnya bermakna (jelas dan berhubungan 
dengan masalah yang ditanyakan). 
Ukuran huruf proporsional dan konsisten 
sesuai dengan ruang pada instrumen evaluasi 
Tipe huruf sederhana dan jelas 
Komposisi wama pada instrumen evaluasi 
pembelajaran P A  terpadu berbasis ICT sudah 
tepat 
Navigasi pada instrumen evaluasi mudah 
dioperasikan 
Penggunaan Software 
Interaktivitas menu utama pada instrumen 
evaluasi pembelajaran P A  terpadu berbasis 
ICT sudah mempermudah pengguna masuk ke 
dalam bahan ajar 
Insteraktivitas pada instrumen evaluasi telah 
memberikan feedback langsung kepada siswa 
Software pendukung core1 draw dan adobe 
photoshope untuk mendesain garnbar pada 
instrumen evaluasi pembelajaran P A  terpadu 
berbasis ICT 
Tampilan word yang yang di konversi ke 
dalam instrumen telah menarik 
Instrumen evaluasi pembelajaran IPA terpadu 
berbasis ICT asli hasil karya Tim Peneliti 
TOTAL 



b. Titik Kelemahan 
.................................................................................................................................. 

2. Saran-saran 
Kemukakanlah saran-saran BapakAbu yang dapat digunakan untuk perbaikan 
dan penyempumaan Instrumen Evaluasi Pembelajaran P A  Terpadu Berbasis 
ICT untuk Mengukur Kompetensi Siswa SMP Kelas VIU. 
.................................................................................................................................. 

Padang, September 201 3 

........................................... 
NIP. 



Lampiran 2. Personalia Tenaga Peneliti dan Kualifikasi 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

5. 

6. 

NamaINIDN 

Drs. Asrizal, M.SU 
0003056608 

Dr. Ramadhan 
Sumarmin, M.SU 
0016126801 

Dn.  lswendi, M.SV 
0026026206 

Teknisi 

Trisha Gustiya 

Elma Rafika 

Hasanatun 
Ma'muroh 

Asal 
InstanSi 

UNP 

UNP 

UNP 

UNP 

UNP 

UNP 

UNP 

~ i d a n g  1lmu 

Pendidikan 
Fisi ka 

Biologi 

Kirnia 

Fisika 

Pendidikan 
Fisika 

Pendidikan 
Fisika 

Pendidikan 
Fisi ka 

Alokasi W a h  
(jami mi 

10 

8 

6 

4 

3 

3 

3 

Uraian Tugas 

Mengelola kegiatan 
penelitian, merancang 
perangkat pembelajaran, 
menyusun instrumen 
penelitian, mendiskusikan 
kompetensi dan materi 
sains terpadu, dan menulis 
perangkat pembelajaran 
yang lebih dominan materi 
f i s h ,  dan menyusun 
laporan penelitian 
Mendiskusikan 
kompetensi dan materi 
sains terpadu, menulis 
perangkat pembelajaran 
yang lebih dominan materi 
biologi, rnembantu 
menyusun laporan 
penel itian 
Mendiskusikan 
kompetensi dan materi 
sains terpadu, menulis 
perangkat pembelajaran 
yang lebih dorninan rnateri 
kimia, dan rnembantu 
menyusun laporan 
penelitian 
Mengarnbil foto dan video, 
membuat video, dan 
mengambil dokumentasi 
kegiatan, mengolah data, 
dan menguload perangkat 
pembelajaran 
Membantu menyusun 
perangkat pembelajaran, 
mengolah data, dan 
menyelesaikan skripsi 
Membantu menyusun 
perangkat pembelajaran, 
mengolah data, dan 
menyelesaikan skripsi 
Membantu menyusun 
perangkat pembelajaran, 
mengolah data, dan 
menyelesaikan skripsi 



Ketua Peneliti 
A. Identitas Din 

B. Riwayat Pendidikan 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 

5. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Temkhir 

Nama Lengkap 
Jenis Kelarnin 
Jabatan Fungsional 
NIPNKAdentitas Cainnya 
NIDN 
Tempat dan Tanggal Lahir 
Alamat e-mail 
Nomor Telpl Faksl HP 
Alamat Kantor 
Nomor Teleponl Faks 
Lulusan yang Telah Dihasilkan 
Mata Kuliah yang Diampu 

Nama Perguruan T igg i  

Bidang Ilmu 
Tahun Masuk-Lulus 
Judul SkripsiIThesis 

Nama Pembimbing 

Drs. Asrizal, M.Si 
Laki - laki 
Lektor Kepala 
196606031992031001 
0003056608 

Padang Panjang, 3 Juni 1966 
Asrizal un~@vahoo.com 
08126791903 
FMIPA Universitas Negeri Padang 

140 orang S-1 (Pembirnbing Skripsi) 
1. Elektronika Dasar 1 
2. Elektronika Dasar 2 
3. Bahasa Inggris Untuk Fisika 
4. Manajemen dart Kewirausahaan 
5. Mikro Teaching 
6. Fisika Statistik 
7. Elektronika Lanjut 
8. Ilmu Kealaman Dasar 

S- l 
IKIP Padang 

Pendidikan Fisika 
1986-1991 
Studi Perbedaan Hasil 
Belajar Kognitif Fisika 
Siswa Yang Diberi Kunci 
Jawaban Dan Tugas 
Dikembalikan Dengan 
Tidak Diberi Kunci dan 
Tidak Dikembalikan 
Drs. Asrul, M.A 

- 
S-2 

Institut Teknologi 
Bandung (ITB) 
Fisika 
1993- 1995 
Pemodelan Dari Resonant 
Tunneling Hot Electron 
Transistor (RHET) 
Menggunakan Struktur 
Tripel Barrier 

Prof. Dr. Barmawi 

No 

1 

Pendanaan 
Tahun 

201 1 

Sumber 

PPGMlPABI 
FMPA UNP 

Judul Penelitian 

Peningkatan skill mahasiswa 
melalui irnplementasi model 

Jumlah 
(Juta Rp) 

15 



D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

2 

3 

4 

5 

6 

20 10 

201 0 

2009 

2008 

2007 

pembelajaran TTW menggunakan 
bahan ajar berbasis ICT pada mata 
kuliah alat-alat ukur listrik 
Efektivitas dan Kepraktisan 
Implementasi Bahan Ajar Berbasis 
ICT Berbahasa Inggris Dalam 
Pembelajaran Elektronik Siswa R- 
SMA-BI Kelas X di Kota Padang 
Efektivitas dan Kepraktisan 
Implementasi Bahan Ajar Berbasis 
ICT Berbahasa Inggris Dalam 
Pembelajaran Elektronik Siswa R- 
SMA-BI Kelas X di Kota Padang 
Pengembangan Bahan Ajar 
Elektronik Fisika Berbahasa 
Inggris Berbasis Multimedia 
Interaktif Untuk Implementasi 
Pembelajaran Siswa Kelas 
Intemasional Di SMAN Sumatera 
Barat 
Pengembangan Modul Belajar 
Elektronik Interaktif Fisika 
Berbahasa Inggris Untuk 
Implementasi Model Pembelajaran 
Berbasis KTSP Pada Siswa Kelas 
Intemasional di SMAN Kota 
Padang 
Pengembangan Model 
Pembelajaran Konstruktivisme 
Menggunakan CD Multimedia 
Interaktif Fisika Berwawasan 
Lingkungan Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas X 
SMAN Padang 

No 

I 

2 

DIPA, UNP 

DIPA, Jurusan 
Fisika FMIPA 
UNP 

Hibah 
Bersaing, 
DP2M 

PHK-A2 
Jurusan Fisika 
FMIPA UNP 

PHK-A2 
Jurusan Fisika 
FMIPA UNP 

Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Bimbingan Teknis Pengembangan 
Pembelajaran Berbahasa Inggris 
Bagi Guru Fisika di SMA Negeri 1 
Padang 
Bimbingan Teknis Pengembangan 
Pembelajaran Matemhtika dan 
Sains Berbahasa Inggris Bagi Guru 

Tahun 

2009 

2009 

7,5 

3 

40 

9 

9 

Pendanaan 
Sumber Jumlah 

(Juts RP) 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

2009 

2009 

2009 

2007 

2007 

2007 

2007 

2006 

2006 

SMP Negeri 2x 1 1 Enam Lingkung 
Pelatihan Penggunaan Peralatan 
Laboratorium Fisika dan 
Penyusunan LKS Berbahasa 
Inggris Bagi Guru Fisika SMAN 1 
Padang Panjang 
Narasumber Workshop II-IT 
Penyusunan Bahan Ajar Cetak 
Dalam Bentuk LKS dan Modul di 
SMA Negeri 1 Gunung Talang 
Bimbingan Teknis Penyusunan 
Bahan Ajar dan Evaluasi 
Berbahasa Inggris Bagi Guru-Guru 
Fisika SMA Negeri 1 Padang 
Pelatihan Teknik Desain dan 
Pernbuatan CD Multimedia 
Interaktif Fisika Bagi Guru Sekolah 
Menengah di Kota Padang 
Peningkatan Keterampilan 
Alternatif Bagi Generasi Muda 
Karang Taruna Melalui Pelatihan 
Teknik Fotografi Kreatif di Kota 
Padang 
Peningkatan Pengetahuan 
Masyarakat yang Tinggal di Sekitar 
Zona Sesar Aktif, Konseling 
Trauma dan Konseling Konstruksi 
Sebagai Upaya Mitigasi Bencana 
Alam (MBA) Gempa Bumi di Kec. 
Pariangan Kabupaten Tanah Datar 
Pelatihan Keterampilan Dasar- 
Dasar Fotografi Bagi Guru Fisika 
Sekolah Menengah di Kota Padang 
dan Pariaman 

Pelatihan Keterarnpilan Perakitan 
d m  Perawatan Komputer Bagi 
Generasi Muda Karang Taruna 
Kecamatan Koto Tangah Padang 
Pelatihan Perawatan d m  Perbaikan 
Peralatan Laboratorium Bagi Guru 
Fisika dan Laboran di SMA Negeri 
Kota Padang 



E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar 
Ilmiah 

No 
1 

2 

Judul Artikel Ilmiah 
Pengembangan sistem 
pengontrolan temperatur on-off 
menggunakan mikrokontroler 
AT89C5 ldengan pengindera 
termokopel 
Implementasi Programable Logic 
Controller Berbasis 
Mikrokontroller MCS-5 1 dan 
Aplikasi Pada Sistem 
Pengontrolan Level Zat Cau 

Nama Pertemuan 
IlmiahISeminar 

Seminar Nasional 

I Dalam Model Pembelajaran 
Generatif Pada Siswa Kelas 

Rapat Tahunan 

Seminar Nasional 

Syiah Kuala Banda 
Aceh 

Volume/Nomor/Tahun 
2009 

Vol 112006 

Judul Artikel Ilmiah 

Pengembangan Modul 
Elektronik Fisika Berbahasa 
Inggris Untuk 
Pembelajaran Berbasis 
KTSP Pada Siswa Kelas X 
Intemasional Sman Kota 
Padang 
Efektivitas Penggunaan CD 
Multimedia lnteraktif Fisika 

FMIPA UNIB 
Bengkulu 

Nama Jurnal 
Eksakta 

Eksakta 

Waktu dan Tempat 

FMIPA Universitas 

I X SMAN Kota Padang 
Seminar Nasional I Penentuan Karakteristik I Fakultas Sains dan 
Rapat Tahunan Statik Sistem Pengaturan 

Waktu Diskrit Enam Belas 
Selektor Berbasis 

Teknologi UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta 

Timer Dikendalikan 
Counter Digital Dengan 
Sensor Infia Merah Berbasis 
Mikrokontroler AT89C5 1. 

Seminar Nasional 
Padang 

Mikrokontroler AT89C5 1 
Pengembangan Sistem 

(SEMIRATA) ke-2 1 Badan 
Kerjasama PTN Wilayah 
Barat Bidang Ilmu MIPA di 
Universitas Bengkulu 

Fisika UNAND 

Seminar Nasional 
Bengkulu 

Seminar Nasional Fisika 
Seminar dan Rapat Tahunan FMIPA Universitas 



6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

- 
13 

14 

15 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Seminar Nasional 

Workshop Pengembangan 
Pembelajaran Fisika 
Berbahasa Inggris Untuk 
Kelas Berstandar 
Internasional 
Workshop Pengembangan 
Media Pernbelajaran Fisika 
Berbahasa Inggris yang 
lnivatif 
Seminar dan Lokakarya 
Nasional Manajemen 
Pengelolaan Berkala IImiah 
Angkatan V 
Seminar dan Rapat Tahunan 
(SEMLRATA) ke-20 Badan 
Ke jasarna PTN Wilayah 
Barat Bidang Ilmu MIPA di 
Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidatullah 
Workshop Peningkatan 
Kuantitas dan Kualitas 
Penelit ian Dosen 
Seminar dan Lokakarya 
Analisis Dampak Program 
Hibah Kompetisi Pada 
FMIPA Universitas Negeri 
Padang 
Workshop Penelitian 
Kolaboratif antara Dosen 
dengan Guru Fisika se 
Sumatera Barat 
Workshop Pengembangan 
Kerjasama dengan Pemda, 
Diknas, Sekolah, Dunia 
Usaha dan Industri Program 
Hibah Kompetisi (PHK) A2 
Workshop Pengembangan 
Konten Kurikulum Jurusan 
Fisika Program Hibah 
Kompetisi (PHK) A2 
Workshop Revisi 
Kurikulum Berbasis 
Kompetensi Jurusan Fisika 
Program Hibah Kompetisi 
(PHK) A2 

Jurusan Fisika FMTPA 
Universitas Negeri 
Padang 

Jurusan Fisika FMIPA 
Universitas Negeri 
Padang 

Universitas Negeri 
Padang 

Universitas Islam 
Negeri Syarif 
HidatuIlah, Jakarta 

Jurusan Fisika FMIPA 
Universitas Negeri 
Padang 
FMIPA Universitas 
Negeri Padang 

Jurusan Fisika FMIPA 
Universitas Negeri 
Padang 

Jurusan Fisika FMlPA 
Universitas Negeri 
Padang 

Jurusan Fisika FMTPA 
Universitas Negeri 
Padang 

Jurusan Fisika FMlPA 
Universitas Negeri 
Padang 



G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 - 10 Tahun Terakhir 

No 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan PubliWRekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 
Tahun Terakhir 

Judul Buku 

No 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

Tahun 

JuduV Tema HKI 

JuduVTemafJenis Rekayasa Sosial 
Lainnya yang Telah Diterapkan 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerirna risikonya. Demikian 

Jumlah 
Halaman 

Tahun 

Tahun 

biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

Penerbit 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 

pengajuan Hibah Penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Jenis 

Tempat 
Penerapan 

No 

1 

2 

Berbasis ICT Dengan Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Cerdas Untuk 
Pembelajaran IPA Siswa SMP Kelas VIII. 

Nomor P/ID 

Respon 
Masyarakat 

Padang, 30 November 20 13 

Jenis Penghargaan 

Piagam Penghargaan Sebagai Dosen 
Penyaji Terbaik pada Seminar Akademik 
Tahun 200812009 
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya 
Satya 10 Tahun 

Ketua Peneliti, 

(Drs. Asrizal, M.Si) 

Institusi Pemberi 
Penghargaan 

Jurusan Fisika 
FMPA UNP 

Presiden Republik 
Indonesia 

Tahun 

2009 

2005 



Anggota Peneliti 1 
A. Identitas Diri 

B. Riwayat Pendidikan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Nama Lengkap 

Jenis Kelamin 

Jabatan Fungsional 

NIPINIKfldentitas Lainnya 

NIDN 

Ternpat dan Tanggal Lahir 

Alamat e-mail 

Nornor Telpl Faksl HP 

Alamat Kantor 

Nornor Teleponl Faks 

Lulusan yang Telah Dihasilkan 

Mata Kuliah yang Diarnpu 

Nama Perguruan 
Tinggi 
Bidang Ilmu 

Tahun Masuk-Lulus 
Judul SkripsVIlesis 

Nama Pembimbing 

Dr. Ramadhan Sumarmin, S.Si., M.Si. 

Laki - laki 

Lektor 

19681216199702 1001 

0016126801 

Padang, 16 Desernber 1968 

ramadhan-unp@yahoo.com 

(075 1 ) 778060 

FMIPA Universitas Negeri Padang 

(075 1) 7057420 / 7058772 

Taksonomi Hewan I (INVERTEBRATA) 
Taksonomi Hewan II (VERlTBRATA) 
Reproduksi 
Histologi 
Mikroteknik 
Struktur Hewan (Struktur dan Perkembangan 
Hewan 1) 
Perkernbangan Hewan (Struktur dan 
Perkembangan Hewan 2) 
Teratologi 
MetodoIogi Penelitian Perkern-bangan Hewan 
Morfogenesis Hewan 
Fisiologi Reproduksi 
Biostatistika 
Biostatistika dan Rancangan Percobaan 

S- 1 
UNAND Padang 

Biologi 

1993 

S-2 
Institut Teknologi 
Bandung (ITB) 
Riologi 

1998 

S-3 
P B  Bogor 

Biologi 
Reproduksi 



5. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir 

D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No 

1 

2 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

Tahun 

2008 

2009 

No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

Judul Penelitian 

Transplantasi Intrauterin Ovarium 
Domba pada Kelinci Pseudopregnant 
Inseminasi Buatan dan Grading Up 
Ayam "Kukuak Balenggek" (GU~US 
domestics) dari Solok, Sumatera Barat 

Sumber Tahun 

2008 

2009 

2009 

2009 

2009 

2009 

Pendanaan 
Jumlah 

(Juta Rp) 

Nama Jurnal 
Sainstek. IX. 2: 
209-2 1 5 Penerbit 
UNP Padang. 
(Akreditasi 
Nasional) 
Majalah Llmiah 
Peternakan . Vol. 
10. No. 3: 97-1 02. 

No 
1 

2 

Pendanaan 

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Instruktur Bidang Biologi pada 
pembekalan guru-guru pendamping dan 
oficial Olirnpiade tingkat SLTP se- 
Kabupaten Pesisu Selatan 
Instruktur Bidang Biologi pada 
pembekalan guru-guru pendamping d m  
oficial Olimpiade tingkat SLTP se- 
Kodya Padang 
Instruktur Bidang Biologi pada 
pembekalan guru-guru pendamping dan 
oficial Olimpiade tingkat SLTA se- 
Kodya Padang Panjang 
Instruktur Bidang Biologi pada 
pembekalan Siswa SMPN 9 Padang 
dalam menghadapi Olimpiade tingkat 
SLTP se- Kodya Padang 
Instruktur pendalaman materi Biologi 
pada kegiatan sertifikasi guru dalam 
jabatan. 
PendampingadNara Sumber Kegiatan 
LESSON STUD1 Base Camp VI 
Tingkat SLTP Se-Kodya Padang 

Sum bet 

Hibah 
Bewing 
Hibah 
Bemaing 

Judul Artikel ILmiah 
Evaluasi periode transplantasi 
ovarium domba secara intrauterin 
pada kelinci pseudopregnansi. 
(penulis utama) 

Dinamika folikel ovarium domba 
pascatransplantasi intrauterin pada 
kelinci pseudopregnant. (penulis 

Jumlah 
(Juta Rp) 

VolumeMomor~Tahun 
9 

20 



F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuadseminar 

Ilmiah 

3 

4 

utama) 

Histologis ovarium domba 
pascatransplantasi intrauterin pada 
kelinci pseudopregnansi. (penulis 
utama) 

Perkernbangan folikel dan viabilitas 
oosit domba pascatransplantasi 
intrauterin ovarium domba pada 
kelinci pseudopregnant. (penulis 
utarna) 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

20 

9 

Penerbit Fakultas 
Peternakan UNUD 
Denpasar. 
(Akreditasi 
Nasional) 

Animal 
Production. Vol. 
10. No. 2. Penerbit 
UNDIP Semarang 
(Akreditasi 
Nasional) 

Jurnal Veteriner. 
Vol. 9. No. 3: 115- 
121. Penerbit 
Fakultas 
Kedokteran 
Hewan UNUD 
Denpasar 
(Akreditasi 
Nasional). 

Waktu dan Tempat 

Dikti 

ULN 
Syarifiidayatullah 

Narna Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Program Pengembangan 
Diri Proyek PPD HEDS, 
Bengkulu 

DIKTL, Jakarta 

SEMIRATA Bidang 
MTPA Wilayab Barat ke 
16, UNSRI Palembang. 
International Conference 
on Rabbit Production, 
24-25th July 2007. 
Bogor City Hall, 
Indonesia 
SEMIRATA Bidang 
MIPA Wiiayah Barat ke 
20, UIN 

Judul Artikel Ilrniah 

Uji in vivo ekstrak kulit batang 
Angsana (Piemarpa indim) 
terhadap fertilitas mencit betina 
(Mus musculus) Swiss Webster 
Uji in vivo ekstrak kulit batang 
Angsana (Pterocarpus indieus) 
terhadap fertilitas clan 
penampilan reproduksi mencit 
betina (Mus musculus) Swiss 
Webster 
Pengaruh Vinblastin Sulfat 
terhadap embrio men tahap 
praimplantasi 
Intrauterine Transplantation of 
Ewe Ovaries to Pseudopregnant 
Rabbit As A Model of The 
Germ Plasm Preservation from 
Endangered Species 
Perbandingan periode 
transplantasi ovarium domba 
secara intrauterin pada kelinci 



G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

6 

7 

8 

9 

1 0 

I 1 

12 

13 

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 - 10 Tahun Terakhir 

Syari fhidayatullah, 
Jakarta Palembang. 

Seminar Regional, 
STAIN Batusangkar, 
PBI Cabang Sumatera 
Barat, Padang 

Faculty of Economics- 
Sriwijaya University 
Seminar dan Rapat 
Tahunan (SEMIRATA) 
ke- 16 BKS PTN Wilayah 
Barat Bidang Ilmu MIPA 
Seminar Program 
Pengembangan Din 
(PPD) 
Seminar Hasil Studi 
Kajian Wanita dan Dosen 
Muda 
Sem inar dan Rapat 
Tahunan (SEMIRATA) 
ke-20 BKS PTN Wilayah 
Barat Bidang Ilmu MtPA 
Seminar KIVNAS X 
Persatuan Dokter Hewan 
Indonesia dan Asian Zoo 
Wildlife and Medicine 
Care 

No 

lokal dan NZW 

Bioteknologi dalam Pandangan 
Islam 
Seminar Ilmiah Regional 
Perhimpunan Biologi Indonesia 
se Sumatera 
Seminar on Self Development 
Program 2000 
FMIPA Univai tas  Sriwijaya, 
Palembang 

FMIPA W, Bengkulu 

DIKTI, Jakarta 

UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta 

Botani Square, PDHI FKI-I 
IPB, Bogor 

Judul Buku 

Perkem bangan Hewan 

Perkembangan Hewan 

STAIN Batusangkar 

No 

Tahun 

2010 

2010 

Jenis Nomor POD Judull Tema HKI 

Jumlah 

Halaman 

Tahun 

Penerbit 



I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 
Tahun Terakhir 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahon Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian 

biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah Penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Berbasis ICT Dengan Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Cerdas Untuk 

Pembelajaran IPA Siswa SMP Kelas VIII. 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosia! 

Lainnya yang Telah Diterapkan 

Padang, 30 November 201 3 

Tahun 

1998 

No 

1 

2 

(Dr. Rama d han Sumarrnin, S.Si., M.Si.) 

Tahun 

Jenis Penghargaan 

PlakatPiagam 

Tempat 

Penerapan 

Institusi Pemberi 

Penghargaan 

PPD HEDS 

Respon 

Masyarakat 



Anggota Peneliti 2 

A. Identitas Diri 

B. Riwayat Pendidikan 

- 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

Nama Lengkap 

Jenis Kelamin 

Jabatan Fungsional 

NIPNWIdentitas Lainnya 

MDN 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Alarnat e-mail 

Nomor Telpl Faksl HP 

AIamat Kantor 

Nomor Teleponl Faks 

Lulusan yang Telah Dihasilkan 

Mata Kuliah yang Diampu 

Drs. Iswendi, M.S 

Laki - laki 

Lektor Kepala 

196006261986021001 

0026026206 

Kubang Kab.50 Kotal26 Juni 1960 

iswendi.fmipa(ii),~ail.com 

(0751) 481699 

FMIPA Universitas Negeri Padang 

Kimia untuk Biologi 
Kirnia Dasar 1 
Kimia Dasar 2 
Biokimia 
Kimia Dasar 
Seminar Kimia 
Kuliah Ke j a  NyatalKKN 
hkt ikum Biokimia 
Biokimia 1 
Biokimia 2 
Bioteknologi Umum 
Kimia Terapan 
Ilmu alamiah dasar 
Skripsi/Tugas Akhir 
PPL 
Enzimologi 

S-2 

Institut Teknologi 

Bandung (ITB) 

Kimia / Biokimia 

1991 

Nama Perguruan Tinggi 

Bidang Ilmu 

Tahun Masuk-Lulus 

Judul Skripsi/Thesis 

S-1 

IKIP Padang 

Pendidikan Kimia 

1985 



Nama Pembimbing 

5. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir 

D. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No 

1 

2 

3 

4 

Tahun 

2008 

2009 

2009 

201 0 

No 

1 

2 

3 

4 

Judul Penelitian 

Penentuan Kadar Sakarin dan 
Siklamat Pada Soft Drink Secara 
Spektrometri. 
Penentuan kadar siklamat pada 
jajanan anak sekolah dasar Kota 
Padang dalam bentuk minuman yang 
diproduksi secara Home Industry 
dengan metode spektrofotometri. 
Pembuatan keramik anti noda, anti 
jarnur dan anti bakteri dengan 
bantuan fotokatalis titanium dioksida 
Penentuan kadar siklamat pada 
minuman Sachet dalm bentuk serbuk 
dengan metode spektrofotometri. 

Pendanaan 

Sumber 

Sumber 

DIPA UNP 

DIPA UNP 

Hibah Bersaing 
DMTI 

DIPA UNP 

Tahun 

2008 

2008 

2008 

2009 

Pendanaan 
Jumlah 

(Juts RP) 

Jumlah 
(Juta Rp) 

Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Penyuluhan Kimia Terapan Dalam 
kehidupan Sehari-sehari Bagi Ibu- 
Ibu di Kompleks Pondok Pratama I 
RT 021 RW 18 Kel. Lubuk Buaya 
Kec. Koto Tangah Kota Padang ( 
Awgota) 
Penyuluhan ketrampilan Kimia 
Terapan Bagi Gum-Guru MGMP 
Kimia Kab. Padang Pariaman ( 
Anggota) 
Penyuluhan Pengolahan Hasil 
Pertanian Kelapa dan Perikanan 
melalui Bioteknologi Fennentasi 
bagi Kelompok Tani Nelayan 
Kelurahan Pasie Nan Tigo 
Kecamatan Koto Tangah Kota 
Padang ( Anggota) 
Pelatihan keterampilan kimia 
terapan bagi guru-guru MGMP 
kimia Kabupaten Tanah Datar 



E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

5 

6 

7 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar 

2009 

20 10 

20 1 1 

,,_ ( Nama Pertemuan 

(A%gota) 
Peningkatan keterampilan 
pengelolaan kegiatan praktikum 
kimia SMA bagi guru-guru MGMP 
kimia Kabupaten Padang Pariaman 
(Anggota ) 
Penyuluhan kimia terapan pada 
anggota majelis Ta'lim Kampung 
Suluah Bendang Kenagarian 
Sungai Sariak Kec. VII Koto Kab. 
Pdg Pariaman 
Pelatihan IT dalam pembuatan 
media pembelajaran untuk guru 
SMA se-Kota Padang 

Nama Jurnal 
Jurnal Sainstek 

Jurnal Eksakta 

Jurnal Ekaskta 

No 
14 

15 

1 Universitas Jambi 

Negeri Jakarta 

Judul Artikel Ilmiah 
Penentuan kadar 
siklamat pada so3 drinks 
secara spektrofotometri 
Penentuan aktivitas 
amilase dari umbi 
bengkuang (Pachyrrizus 
arosus) hasil ekstraksi 
dengan etanol dan 
arnoniurn sulfat. 
Pengaruh ekstrak daun 
sirih merah (Piper 
crocaturn Ruiz & Pav) 
terhadap pertumbuhan 
bakteri Pseudomonas 
solanacearum. 

Negeri Jakarta 

Volume/Nomor/Tahun 

2 

1 

Judul Artikel Ilmiah ( Waktu dan Tempat 

Penentuan aktivitas enzim Amilase 
dari umbi bengkuang (Pachurrizus 

produksi asarn sitrat dari ekstrak 
umbi bengkuang ( Pachurrizus 

2005 
erosus ~ . ~ r b ) -  
Penambahan ion ~ n ~ '  dan Fe 3C pada 2007 

umbi bengkuang ( Pachuwizus 
erosus L. Urb) hasil ekstraksi dengan 

86 

erosus L. Urb) secara fermentasi 
Penentuan abivitas amilase dari 2007 



G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

4 

5 

H. Pengalaman Perolehan HXI Dalam 5 - 10 Tahun Terakhir 

Universitas 
Bengkulu 

Universitas Riau 
Pekan Baru 

No 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan PubliMRekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

etanol dan amonium 
Pengaruh pemberian VCO dari 
kelapa hijau terhadap kadar HDL 
pada serum darah mencit putih 
Pengaruh kitosan terhadap laju 
ketngikan (Rancidity) Udang putih 
(P.rnaguienes) selama penyimpanan 

Judul Buku 

Bioteknologi 
Biokimia 

Kimia Terapan 

Biochemistry 1 
Biochemistry 2 

2008 

2010 

No 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 

Tahun 

Tahun JuduV Tema HKI 

~ a h u n  Terakhir 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 

Jumlah 
Halaman 

Jenis 

asosiasi atau institusi lainnya) 

Penerbit 

Non Cetak 
Non Cetak ( Penuntun 
Praktikum) 
Non Cetak ( Penuntun 
Praktikum 
Non Cetak 
Non Cetak 

Nomor PAD 

Tempat 
Penerapan 

No 

1 
2 

Respon 
Masyarakat - 

Jenis Penghargaan 

Beasiswa PPA 
Beasiswa TMPD 
Tanda kehormatan satyalancana karya satya 

Institusi Pemberi 
Penghargaan 

K I P  Padang 
DIKTI 
Presiden RI 

Tahun 

1982-1 985 
1987-1990 
2005 



Semua data yang saya isikan dan' tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari temyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian 

biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk mernenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah Penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 

Berbasis ICT Dengan Mengintegrasikan Nilai Pendidikan Karakter Cerdas Untuk 

Pembelajaran P A  Siswa SMP Kelas VIII. 

Padang, 30 November 201 3 

Anggota Peneliti 2, * 
(Drs. lswehdi, M.S 



Lampiran 3. Publikasi Hasil Penelitian 

STRATEGI INTEGRASI DAN DESAIN PERANGKAT PEMBELAJARAN 

SAINS TERPADU BERBASIS ICT UNTUK PEMBELAJARAN SISWA 

SMP KELAS VIlI 

Asrizal, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang 
asrizal-unp@yahoo.com 

ABSTRACT 

Integration is an interesting idea in curricztlum 2013. Integration of a branch of 
Science and an other branch of Science, character values, and ICT skills in learning 
process are vely important in curriculum 2013 for senior high school. Science shows 
itseyin a unity. Fact shows that Science in Senior High School is still separated. First 
objective of this discussion is to explain the method to integrate the other branch of 
science, character values, and ICT skills into learning material. Second objective is to 
describe the initial product of Iearning set base on ICT. There are two results of this 
discussion. First, Integration between a branch science and other branch science can 
be conducted by implementing a type of integrated science such separated, connected, 
shared, integrated, etc; integration the character values into learning material 
conducted by information, instruction, or analogy; and integration ICT skills into 
learning material conducted by navigation system. Second, as product of integrated 
science learning set base on ICT consist of learning material, student worksheet, 
assessment instrument. 

Keywords: Strategy, Science, Integrated Science, Character Values, ICT, Student 

PENDAHULUAN 

Kemajuan Sains dan Teknologi 
telah memberikan manfaat dan perubahan 
dalam kehidupan manusia. Manusia telah 
merasakan manfaat dari hasil-hasil Sains 
dan Teknologi dalam kehidupannya baik 
dalam bentuk sederhana maupun dalam 
bentuk yang lebih canggih. Pemanfaatan 
hasil-hasil Sains dan Teknologi dalam 
kehidupan telah membawa perubahan 
perilaku manusia seperti dalam berkomuni 
kasi dan bergaul. 

Kehidupan dalam masyarakat telah 
berkembang seiring dengan perkembang 
an Sains dan Teknologi. Kemajuan Sains 
dan teknologi menuntut manusia semakin 
beke rja keras untuk menyesuaikan diri 
dalam berbagai aspek kehidupan. Eksis 
tensi dalam aspek pendidikan akan 
menentukan keberiasilan kehidupan rnanu 

Seminar Nasional Pendidikan MIPA 2013 

sia yang penuh tantangan dan persaingan. 
Proses pendidikan seharusnya mampu 
membenkk manusia yang melek terhadap 
Sains dan Teknologi secara utuh. 

Pendidikan Sains memiliki peran 
penting dalam menyiapkan siswa untuk 
memasuki dunia kehidupannya. Dengan 
dasar ini, pendidikan Sains memiliki 
potensi besar dan peranan strategis dalam 
menyiapkan SDM berkualitas untuk 
menghadapi era globalisasi. Potensi baik 
ini dapat diwujudkan jika pendidikan 
Sains mampu melahirkan siswa yang 
terampil dalam bidangnya dan mampu 
menumbuhkan keterampilan berpikir seca 
ra logis, keterampilan berpikir kreatif, 
keterampilan memecahkan masalah, mene 
rapkan sikap kritis, menguasai teknologi, 
dan mampu beradaptasi terhadap perubah 
an dan perkembangan zaman. 



Kurikulum 201 3 mendorong adanya 
integrasi dalam suatu mata pelajaran. 
Integrasi pertama adanya keterkaitan 
antara suatu bidang ilmu dengan bidang 
ilmu lainnya dalam Sains. Dalam 
kehidupan nyata Sains memperlihatkan 
dirinya dalam satu kesatuan. Dengan dasar 
ini seharusnya pembelajaran Sains dilaku 
kan secara terpadu, baik gejala alam 
maupun materi yang terkandung di alam 
semesta merupakan satu kesatuan. Sains 
merupakan suatu ilmu yang mempelajari 
tentang gejala alam, materi, dan interaksi 
diantaranya. Alam dalam kehidupan nyata 
memperlihatkan dirinya kepada manusia 
sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh 
udara merupakan bagian alam yang tidak 
hanya dapat dilihat dari aspek Fisika, 
Kimia, atau Biologi, tetapi merupakan 
kesatuan udara dengan segala kandungan 
dan sifat-sifatntya @as S : 2009). 

Pembelajaran terpadu merupakan 
suatu pendekatan pembelajaran yang 
secara sengaja menghubungkan antara 
beberapa aspek baik hubungan dalam 
mata pelajaran sendiri maupurn antara 
mata pelajaran. Dengan keterpaduan siswa 
memperoleh pengetahuan dan keterampil 
an secara utuh sehingga pembelajaran 
menjadi bermakna. Pembelajaran bermak 
na berarti siswa dapat memahami konsep 
Sains yang dipelajari melalui pengalaman 
secara langsung dengan menghubungkan 
antara konsep dalam suatu mata pelajaran 
maupun antara mata pelajaran (Rudi U: 
20 1 1). Pembelajaran Sains terpadu mendo 
rong siswa memiliki wawasan yang lebih 
luas karena mereka mengenal adanya 
hubungan antara bidang ilmu dalam Sains. 

Dari segi ilmu psikologi dan pendi 
dikan diketahui bahwa seorang siswa akan 
lebih mudah mengenal dan memahami 
benda-benda di alam secara keseluruhan 
terlebih dahulu dibandingkan dengan 
memahami bagian-bagiannya yang lebih 
kecil (Das S: 2009). Dengan alasan ini, 
pembelajaran Sains terpadu sesuai diterap 
kan untuk siswa SMP dibandingkan jika 

diberikan secara terpisah. Pembelajaran 
Sains terpadu dipercaya mampu menurn 
buhkan kreativitas dan membuat siswa 
senang dalam pembelajaran sehingga 
sesuai dengan tuntutan standar proses. 

Sesuai dengan standar proses 
seharusnya pembelajaran Sains dapat 
dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi 
siswa untuk berpartisipasi secara aktif, 
dan memberikan ruang yang cukup untuk 
mengembangkan prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian siswa. Dengan cara ini siswa 
dapat mengkonstruksi pengetahuan sains 
melalui proses Sains. Melalui proses Sains 
dapat mengembangkan sikap ilmiah 
seperti jujur, terbuka, objektif, dan 
sebagainya. 

Model pembelajaran Sains terpadu 
direkomendasikan untuk tingkat SMP, 
karena ternyata memiliki beberapa tujuan 
yaitu: meningkatkan efesiensi dan efekti 
vitas pembelajaran, meningkatkan minat 
dan motivasi, dan mencapai kompetensi 
dasar sekaligus. Keunggulan pembelajaran 
Sains terpadu: efisien dan efektif, materi- 
materi tidak saling tumpang tindih antara 
satu dengan yang lain. Keunggulan lain 
dari pembelajaran Sains terpadu adalah 
menghemat waktu pembelajaran untuk 
kegiatan lapangan, meningkatkan minat 
dan motivasi, mempemudah dan memoti 
vasi siswa untuk memahami konsep penge 
tahuan secara menyeluruh. Dengan model 
pembelajaran Sains terpadu beberapa kom 
petensi dasar dapat dicapai sekaligus, 
menghemat waktu, tenaga dan sarana, dan 
biaya pendidikan (Ari G: 201 1). 

Melalui pembelajaran Sains terpadu, 
siswa dapat memperoleh pengalaman 
secara langsung. Dengan cara ini mereka 
dapat menambah kekuatan untuk meneri 
ma, menyimpan, dan menerapkan konsep 
yang telah dipelajarinya. Pembelajaran 
terpadu melatih siswa untuk menemukan 
sendiri berbagai konsep yang dipelajari 
secara menyeluruh, bermakna, autentik 
dan aktif. Pencapaian keutuhan belajar 
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Sains, kebulatan pandangan tentang 
kehidupan, dunia nyata, dan fenomena 
alam hanya dapat direfleksikan melalui 
pembelajaran terpadu (Suheri S: 20 1 1). 

Hasil penelitian menunjukkan bah 
wa pembelajaran Sains terpadu dapat 
memudahkan dan memotivasi siswa untuk 
mengenal, menerima, menyerap, dan 
memahami hubungan antara konsep 
pengetahuan dan nilai yang termuat dalam 
tema tersebut. Siswa terbiasa berpikir ter 
arah, teratur, utuh, menyeluruh, sistemik, 
dan analitik. Siswa juga termotivasi dalam 
belajar bila mereka merasa bahwa pem 
belajaran itu bermakna baginya. Penerap 
an Sains terpadu mempengaruhi literasi 
Sains siswa (Yeni H: 201 0). 

Integrasi kedua yang perlu dilaku 
kan dalam pembelajaran adalah nilai 
karakter. Pembentukan nilai karakter 
siswa penting dilakukan dalam proses 
pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai 
karakter bangsa kedalam kegiatan pem 
belajaran berarti memadukan, memasuk 
kan, dan menerapkan nilai-nilai yang 
diyakini baik dan benar dalam rangka 
membentuk, mengembangkan, dan mem 
bina tabiat atau kepribadian peserta didik 
sesuai jatidiri bangsa tatkala kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Integrasi nilai- 
nilai karakter bangsa pada kegiatan 
pembelajaran dapat dilakukan melalui 
tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi (Anik G: 2009). 

Pembentukan karakter merupakan 
proses yang berlangsung seumur hidup. 
Untuk membentuk karakter siswa, perlu 
diperhatikan tiga ha1 yang berlangsung 
secara terintegrasi. Pertama, pembelajaran 
membuat siswa mengerti balk dan buruk, 
mengerti tindakan yang perlu dilakukan, 
dan menentukan perioritas hal-ha1 yang 
baik. Kedua, siswa mempunyai kecintaan 
terhadap kebaikan dan menghindari per 
buatan yang buruk. Ketiga, siswa mampu 
melakukan kebajikan dalam hidupnya dan 
membiasakan penerapannya dalam kehi 
dupan sehari-hari. 

Implementasi pendidikan karakter 
merupakan suatu alternatif untuk menum 
buhkan dan mengembangkan karakter 
siswa dalam pembelajaran. Integrasi nilai 
karakter dalam pembelajaran akan menurn 
buhkan nilai karakter siswa secara 
berkelanjutan. Ada beberapa nilai karakter 
dasar yang perlu ditumbuhkan. Menurut 
ahli psikolog nilai karakter dasar manusia 
adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan- 
Nya, tanggung jawab, jujur, hormat dan 
santun, kasih sayang, peduli, ke rja sama, 
percaya diri, kreatif, kerja keras, dan 
pantang menyerah, keadilan dan kepemim 
pinan, baik dan rendah hati, toleransi, 
cinta damai, dan cinta persatuan (Akhmad 
S: 2010). 

Dalam pendidikan di Indonesia ada 
18 nilai karakter dikembangkan menurut 
kemendiknas. Delapan belas nilai yang 
perlu diintegrasikan dalam pendidikan 
yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, 
kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersa 
habatkomunikatif, cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 
dan tanggung tawab (Umi R: 20 1 1). 

Pembentukan karakter yang baik 
memberikan pengaruh yang berarti 
terhadap keberhasilan seseorang. Berdasar 
kan penelitian di Harvard University 
Amerika Serikat dalam Akhmad S (2010), 
"kenyataan menunjukkan bahwa kesukses 
an seseorang tidak ditentukan semata- 
mata oleh keterampilan keras saja tetapi 
lebih ditentukan oleh keterampilan lunak. 
Penelitian ini mengungkapkan, kesukses 
an hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh 
keterampilan keras dan sisanya 80 persen 
oleh keterampilan lunak". Penelitian ini 
mengungkapkan, kesuksesan hanya diten 
tukan sekitar 20 persen oleh keterampilan 
keras dan sisanya 80 persen oleh 
keterampilan lunak ". Orang-orang sukses 
di dunia bisa berhasil karena lebih banyak 
didukung keterampilan lunak daripada 
keterampilan keras. 
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Integrasi ketiga yang perlu dilaku 
kan dalam pembelajaran adalah keteram 
pilan menerapkan informasi dan tekno 
logi. Teknologi informasi dan komunikasi 
merupakan ilmu yang mempelajari ten 
tang desain, pengembangan, implement 
tasi, manejemen sistem informasi berbasis 
komputer khususnya aplikasi software dan 
hardware. ICT berhubungan dengan peng 
gunaan komputer secara elektronik dan 
software komputer untuk mengubah, 
menyimpan, memproteksi, memproses, 
mentransmisikan, dan memanggil kembali 
segala informasi secara aman (Muham 
mad Y: 2010). 

Teknologi informasi memberi pene 
kanan pada pelaksanaan dan pengolahan 
data seperti menangkap, mentransmisikan, 
menyimpan, mengambil, memanipulasi 
atau menampilkan data dengan mengguna 
kan perangkat teknologi elektronik 
terutama komputer. Disisi lain teknologi 
komunikasi menekankan pada pengguna 
an perangkat teknologi elektronika pada 
aspek ketercapaiaan tujuan dalam proses 
komunikasi. Dengan teknologi dan komu 
nikasi data dan informasi yang diolah 
dapat memenuhi kriteria komunikasi yang 
efektif (Ceppy R : 2009). 

ICT telah diterapkan dalam proses 
pembelajaran. Secara umum ada tiga 
fungsi utama ICT dalam kegiatan pembe 
lajaran. Pertama, teknologi berfungsi 
sebagai alat dalam pembelajaran. ICT 
dapat digunakan sebagai alat bagi siswa 
untuk membantu proses pembelajaran. 
Kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu 
pengetahuan. Teknologi dapat dipandang 
sebagai bagian dari disiplin ilmu yang 
hams dikuasai oleh siswa. Ketiga, tekno 
logi berfungsi sebagai bahan dan alat 
bantu untuk pembelajaran. Teknologi 
dapat dimaknai sebagai bahan pembelajar 
an dan sebagai alat bantu untuk menguasai 
sebuah kompetensi berbantuan komputer 
(Ceppy R :2008). 

Pemanfaatan ICT bagi guru adalah 
kunci utama dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Dalam konteks ini ICT dapat 
dimanfaatkan sebagai media pembelajar 
an, pengembangan profesional guru, dan 
pengembangan sistem pengelolaan belajar 
dan sumber belajar. Kekuatan perubahan 
dalam kurikulum, yang meliputi perubah 
an tujuan dan isi, aktivitas belajar, latihan 
dan penilaian, hasil akhir belajar, serta 
nilai tambah yang positif. Kekuatan ICT 
telah mendorong te jadinya perubahan 
dalam pembelajaran. Pemanfaatan ICT 
pada pembelajaran memberikan banyak 
keuntungan, baik bagi siswa, guru, 
maupun pengelola pendidikan. ICT dapat 
memfasilitasi model pembelajaran yang 
berpusat pada siswa, sehingga mereka 
dapat lebih aktif dan kreatif (Budi M: 
2007). ICT telah mendorong te rjadinya 

Berdasarkan hasil pengamatan 
penulis pada kegiatan bimbingan teknis 
dan supervisi kelas di Sumatera Barat 
ternyata pelaksanaan pembelajaran Sains 
di SMP dilakukan secara terpisah-pisah. 
Pada umurnnya kompetensi yang 
berhubungan dengan materi Biologi 
diajarkan oleh guru Biologi, kompetensi 
yang berhubungan dengan materi Fisika 
diajarkan oleh guru Fisika. Disisi lain 
kompetensi yang berhubungan dengan 
materi Kimia diajarkan oleh guru Fisika 
atau guru Biologi. Dengan cara seperti ini 
mata pelajaran IPA di SMP sering dikenal 
dengan IPA Fisika, IPA Biologi, dan IPA 
Kirnia. 

Dengan penerapan pembelajaran 
Sains secara terpisah-pisah menyebabkan 
penguasaan siswa terhadap Sains menjadi 
rendah. Fakta ini diperkuat oleh hasil studi 
PISA tahun 2006 menyatakan bahwa 
kemampuan literasi Sains siswa Indonesia 
berada pada kategori rendah. Indonesia 
berada pada peringkat ke 50 dari 57 
negara. Data menunjukkan bahwa skor 
rata-rata Sains siswa Indonesia adalah 
393. Hasil studi PISA memperlihatkan 
bahwa masing-masing tingkat literasi jauh 
di bawah kemampuan rata-rata negara- 
negara yang disurvey (Elsy Z : 20 13). 
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Untuk lebih memfokuskan pemba 
hasan ini perlu dilakukan pernbatasan 
masalah. Pertama, strategi berhubungan 
dengan kiat-kiat tertentu yang dapat 
dilakukan untuk mengintegrasikan suatu 
bidang Sains dengan bidang Sains lainnya 
dalam suatu mata pelajaran, nilai karakter, 
dan keterampilan ICT ke dalam perangkat 
pembelajaran. Kedua, Sains terpadu untuk 
siswa SMP meliputi tiga bidang ilmu yaitu 
Biologi, Fisika, dan Kimia. 

Tujuan dari penulisan artikel ini 
adalah untuk menjelaskan altenatif cara 
mengintegrasikan bidang ilmu dalam 
Sains, nilai karakter, dan keterampilan 
ICT dalam perangkat pembelajaran. 
Ketiga, menggambarkan karakteristik 
produk perangkat pembelajaran Sains 
terpadu mengintegrasikan nilai karakter 
untuk pembelajaran siswa SMP. 

PEMBAHASAN 

Pengintegrasian suatu bidang ilmu 
dengan bidang ilmu lain lain sains, nilai 
karakter, dan keterampilan ICT penting 
dalam dalam pembelajaran. Secara umum 
ada dua hasil pembahasan dalam tulisan 
ini. Pertama, cara integrasi antara bidang 
dalam Sains, integrasi nilai karakter, dan 
integrasi keterampilan ICT. Kedua, desain 
utarna dari produk perangkat pembelajar 
an berbasis ICT dengan mengintegrasikan 
nilai karakter. 

1.Cara Integrasi Dalam Perangkat 
Pembelajaran 

a. Integrasi Antar Bidang Ilmu Sains 
Pada dasarnya suatu ilmu dalam 

bidang Sains tidak terpisah antara satu 
dengan yang lainnya. Dengan dasar ini 
penginteg rasian antara bidang ilmu dalarn 
Sains perlu dilakukan. Pengintegrasian 
antara bidang ilmu Sains ini sering dikenal 
Sains terpadu. 

Banyak altenarnatif yang dapat 
dilakukan untuk mengintegrasikan bidang 
ilmu Sains. Sebagai contoh pengintegrasi 

an Sains adalah rnenerapkan salah satu 
dari model pembelajaran terpadu seperti 
tipe keterkaitan (connected), terpisah 
(fragmented), terkumpul (nested), terurut 
(sequenced), terbagi (shared), terintegrasi 
(integrated), dan sebagainya. Pemilihan 
model pembelajaran terpadu sangat 
tergantung kepada keterkaitan antara satu 
kompetensi dengan kompetensi lainnya 
dalam bidang Sains. Salah satu alternatif 
yang lebih mudah menerapkan Sains 
terpadu adalah tipe keterkaitan. 

Pembelajaran terpadu model keter 
kaitan adalah salah satu model pembelajar 
an terpadu yang menghubungkan satu 
konsep dengan konsep lain, satu topik 
dengan topik lain, satu keterampilan 
dengan keterampilan lainnya, satu tugas 
dengan tugas lainnya, dan satu ide dengan 
ide lainnya dalam satu bidang studi (Novi 
R: 2012). Dengan cara seperti ini, satu 
bidang Sains dalam suatu mata pelajaran 
saling terkait antara satu bidang dengan 
bidang yang lainnya. Model pembelajaran 
ini menyajikan hubungan yang nyata di 
dalam suatu mata pelajaran dengan cara 
menghubungkan satu topik dengan topik 
yang lain, satu konsep ke konsep yang 
lain, satu keterampilan dengan keterampil 
an yang lain, atau satu tugas ke tugas yang 
lain (Nur F: 20 10). 

Model pembelajaran Sains terpadu 
tipe keterkaitan menghubungkan suatu 
topik bidang ilmu Sains dengan bidang 
ilmu Sains lainnya. Karakteristik dari 
model keterkaitan antara lain: adanya 
hubungan satu konsep dengan konsep lain, 
satu topik dengan topik lain, satu 
keterampilan dengan keterampilan lain, 
atau satu ide dengan ide yang lain tetapi 
masih dalam lingkup suatu bidang studi. 
Sebagai contoh keterpaduan adalah bagian 
ilmu dalam rnata pelajaran P A  di SMP. 

Dalam model ini keterkaitan dapat 
dalam bentuk topik, konsep, atau keteram 
pilan dalam Sains. Keterkaitan ini perlu 
dinyatakan secara nyata baik dalam materi 
maupun dalam pembelajaran. Keuntungan 
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dari tipe keterkaitan adalah konsep-konsep 
utama dalam Sains saling terhubung, 
mengarah pada pengulangan, konsep 
tualisasi ulang, dan mengasimilasi gagas 
an dalam satu disiplin. Disisi lain kelemah 
an dari tipe keterkaitan adalah disiplin 
bidang ilmu Sains tidak berkaitan dan 
materi pelajaran tetap fokus pada satu 
disiplin bidang Sains. 

b. Integrasi Nilai Karakter 
Pembentukan dan pengembangan 

nilai karakter dalam pembelajaran perlu 
dilakukan secara berkelan jutan dalam 
proses pembelajaran. Menurut kurikulum 
20 13 pembelajaran yang dilaksanakan 
pada kegiatan inti dilakukan untuk 
membentuk kompetensi siswa. Kompeten 
si meliputi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. Dalam prakteknya, pemben 
tukan pengetahuan dan keterampil an 
dilakukan terlebih dahulu. Efek penyerta 
dari pembentukan pengetahuan dan 
keterampilan adalah terbentuknya karakter 
siswa selama kegiatan inti. 

Pengintegrasian nilai pendidikan 
karakter dapat pula dilakukan melalui 
perangkat pembelajaran. Dalam kuriku 
lum 2013, nilai-nilai karakter pada suatu 
mata pelajaran telah diintegrasikan pada 
kompetensi spiritual dan kompetensi 
sosial pada kompetensi inti. Dari kedua 
kompetensi inti ini, nilai karakter 
diturunkan ke kompetensi dasar. Karena 
itu, dalam kurikulum 20 13 nilai karakter 
lebih mudah diintegrasikan ke dalam 
silabus dan RF'P. 

Integrasi nilai karakter dalam bahan 
ajar dapat dilakukan melalui beberapa 
cara. Pertama, melalui instruksi pada 
beberapa bagian bahan ajar seperti 
panduan dan latihan. Kedua, melalui 
informasi dalam materi pembelajaran. 
Ketiga, melalui analogi dari suatu konsep 
atau prinsip dari Sains dalam bahan ajar. 

Strategi integrasi nilai karakter 
melalui instruksi dalam bahan ajar lebih 
mudah dilakukan. Dengan memberikan 
perintah, nasehat, larangan pada bagian 

tertentu nilai karakter dapat ditumbuhlan. 
Sebagai contoh instruksi dalam latihan 
yang dapat diberikan antara lain: bacalah 
doa sebelum mengerjakan latihan agar 
hati menjadi tenteram, kerjakanlah latihan 
dengan sunguh-sunguh agar didapat hasil 
yang lebih optimal, bekerjalah dalam 
kelompok dengan saling bersahabat, 
menghargai, dan komunikatif. Kerjakan 
lah latihan dalam bahan ajar dalam waktu 
30 menit dengan bertanggung jawab. 

Strategi integrasi nilai karakter 
kedua dalam bahan ajar yang dapat dilaku 
kan adalah melalui materi pembelajaranr. 
Informasi nilai karakter dapat dihubung 
kan dengan nilai religius, rasa ingin tahu, 
dan gemar membaca. Sebagai contoh 
materi energi dapat dihubungkan dengan 
kebesaran dan kekuasaan kebesaran 
Tuhan dalam menciptakan matahari seba 
gai sumber energi utama dalam kehidupan 
dimuka burni. Siswa diharapkan memikirk 
an, memanfaatkan, dan menyukuri tentang 
hasil ciptaan Tuhan ini. 

Strategi integrasi nilai karakter 
dalam bahan ajar yang ketiga adalah 
melalui analogi dengan mengambil makna 
yang tersirat dalam suatu konsep, prinsip, 
atau hukum dalam Sains. Pada hakikatnya 
Sain merupakan suatu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang hasil ciptaan 
Tuhan. Dari segi Sains, secara umum hasil 
ciptaan Tuhan ada dua bagian yaitu 
peristiwa dan benda di alam semesta. 

Banyak makna dan pelajaran yang 
dapat diambil dari mempelajari peristiwa 
alam dan benda-benda. Sebagai contoh 
matahari setiap hari memancarkan 
energinya ke permukaan bumi dalam 
bentuk radiasi. Energi matahari digunakan 
oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses 
fotosintesis. Disisi lain zat-zat makanan di 
sekitar akar tanaman dibawa oleh air ke 
daun. Pada daun terjadi perubahan energi 
cahaya kedalam energi kimia. Makna 
yang dapat diambil adalah saling adanya 
interaksi dan kerjasama dalam proses 
fotosistensis pada tanaman. 
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c. Integrasi Keterampilan ICT 
Pada dasarnya keterampilan ICT 

dapat dintegrasikan pada semua mata 
pelajaran. Keterampilan ICT merupakan 
proses mengolah dan menyimpan infor 
rnasi menggunakan peralatan komputer. 
Informasi dalam ICT mencakup kom 
ponen-komponen multimedia seperti teks, 
suara, gambar, animasi, dan video. 

Integrasi keterampilan ICT dalam 
bahan ajar Sains terpadu dapat dilakukan 
melalui beberapa cara. Pertama, keteram 
pilan siswa mengakses surnber belajar 
yang ada dalam bahan ajar melalui menu 
dan hyperlink. Kedua, keterampilan siswa 
berkomunikasi dengan guru melalui forum 
dan chatting. Ketiga, keterampilan siswa 
dalam menge rjakan latihan secara online. 
Keempat, keterampilan mengerjakan 
evaluasi interaktif dalam bahan ajar 

Alamat dari produk perangkat 
pembelajaran berbasis ICT adalah 
ipaterpadu.com. Pada halaman utama 
produk digambarkan tentang Sains 
terpadu, alasan Sains terpadu bagi siswa 
SMP, dan manfaat Sains terpadu bagi 
siswa SMP. Sains terpadu mengintegrasi 
kan nilai karakter berbasis ICT secara 
umurn terdiri dari tiga bagian yaitu: bahan 
ajar ICT, lembar kerja siswa, dan 
instnunen evaluasi pembelajaran. Penggu 
na diberi pilihan untuk menggunakan 
salah satu diantara ketiga perangkat 
pembelajaran yang disediakan. 

Pilihan pertama dari perangkat 
pembelajaran berbasis ICT adalah bahan 
ajar. Pengguna diberi gambaran tentang 
bahan ajar berbasis ICT seperti diperlihat 
kan pada Gambar 2 

cara pembelajaran seperti ini, keterampil 
an ICT siswa dapat dikembangkan. 

2. Produk Hasil Integrasi 
Produk hasil integrasi antara bidang 

ilmu dalam Sains, integrasi nilai karakter, 
dan integrasi keterampilan TCT dibuat 
menggunakan software moodle. Halaman 
utama dari perangkat pembelajaran berba 
sis ICT diperlihatkan pada Gambar 1 

Gambar 1. Halaman Utama Produk 

Gambar 2. Halaman Utama Bahan Ajar 

Pada halaman bahan ajar pengguna 
diberi gambaran tentang bahan ajar 
berbasis Sains terpadu berbasis ICT 
dengan mengintegrasikan nilai karakter. 
Bahan ajar berbasis ICT adalah suatu 
bahan ajar yang dikembangkan dengan 
mengintegrasikan antara bidang Sains 
menggunakan tipe keterkaitan dan 
mengintegrasikan nilai karakter. Pengguna 
dapat masuk ke bahan ajar dengan cara 
mengklik bahan ajar pada judul. 

Pilihan kedua dalam perangkat 
pembelajaran berbasis ICT adalah LKS 
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Sains terpadu berbasis ICT dengan KESIMPULAN 
mengintegrasikan nilai karakter. Tarnpilan 
halaman utama dari LKS dapat 
diperhatikan pada Gambar 3 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat 
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut 
I .  Integrasi antara suatu bidang Sains 

dengan bidang Sains lainnya dapat 
dilakukan dengan salah satu dari model 
pembelajaran terpadu seperti terpisah, 
terhubung, terbagi, terintegrasi, dan 
sebagainya; integrasi nilai karakter 
kedalam bahan ajar dapat dilakukan 
melalui informasi, instruksi, dan 
analogi; dan integrasi keterampilan ICT 
kedalam bahan ajar melalui sistem 
navigasi. 

2. Desain produk dari perangkat 
pembelajaran Sains terpadu berbasis 
ICT dengan mengintegrasikan nilai 

Gambar 3. Halaman Utama LKS karakter terdiri dari-bahin ajar, lembar 
kerja siswa, dan instrumen evaluasi 

Pilihan ketiga pengguna dalam berbasis ICT. 
perangkat pembelajaran berbasis ICT 
adalah evaluasi pembelajaran. Tampilan DAFTAR PUSTAKA 
halaman utama evaluasi pembelajaran ~ ~ i k  ~ ~ f i ~ ~ ,  (2009). lntegrasi ~ i l ~ i - ~ i l ~ i  
dapat diperhatikan pada Gambar 4. Karakter Bangsa Pada Kegiatan 

Pembelajaran. Universitas Negeri 
Yogyakarta. 

Akhmad Sudrajat, (2010). Tentang 
Pendidikan Karakter. http://akhmad 
sudrajat. wordpress. corn120 101 
08I20lpendidikan-karakter-di-smp 
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dan Komunikasi (ICT) Dalam Pen 
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Gambar 3. Halaman Utama Evaluasi i c t - ~ e ~ i . ~ d f  

Pads halaman utama evaluasi Das Salirawati, (2009). Pembelajaran 
pembelajaran Sains terpadu berbasis ICT Terpadu Untuk Mendrhng Kreati 
pengguna diberi gambaran tentang vitas Siswa. Jurusan Pendidikan 
pengertian evaluasi, bentuk-bentuk eva Kimia FMIPA UNY 
luasi, aspek-aspek evaluasi, dan man faat Elsy Zuri yani, (201 3). L iterasi Sains dan 
evaluasi pembelajaran. Pengguna dapat Pendidikan. Kemenag Sumatera 
melakukan kegiatan evaluasi dengan Selatan. 
rnengklik evaluasi pada judul. 
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KARAKTER CERDAS BERBASIS ICT UNTUK PEMBELAJARAN SISWA 
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(4) MahasiSwa Program Studi Pendidikan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Padang 

ABSTRAK 

Integrasi merupakan suatu ide yang menarik dalam kurikulum 2013. Untuk SMP, integrasi antara bidang IPA, 
integrasi nilai karakter, dan integrasi ICT proses pembelajaran sangat penting dilakukan. Pembelajaran Sains di SMP 
seharusnya dilakukan secara terpadu karena pada dasamya alam merupakan satu kesatuan. Fakta menunjukkan bahwa 
Sains di SMP masih terpisah-pisah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan cara integrasi nilai karakter ke 
dalam bahan ajar berbasis ICT dan menggambarkan hasil desain dari bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT. Penelian 
yang dilakukan dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dan pengembangan yaitu suatu penelitian yang menghasilkan 
produk tertentu dan menguji efektivitas dari produk tersebut. Ada empat langkah penelitian yang telah diterapkan yaitu: 
mengenal potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, dan mendesain produk bahan ajar. Berdasarkan desain 
pengembangan produk bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT dapat dikemukan dua hasil dari penelitian ini. Pertama, 
cara yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter cerdas ke dalam bahan ajar adalah melalui informasi , 
instruksi, dan analogi. Menu utama bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT mengintegrasikan nilai karakter terdiri dari 
home, identitas, kompetensi, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan soal, uji kompetensi, referensi dan menu 
pendukung. 

KATA KUNCI: Integrasi, Sains, Sains Terpadu, Nilai Karakter, ICT 

PENDAHULUAN 
Pendidikan sains memiliki peranan yang 

penting dalam menyiapkan peserta didik untuk 
memasuki dunia kehidupannya. Sesuai dengan 
karakteristiknya, pendidikan sains memiliki potensi 
dan peranan strategis dalam menyiapkan SDM yang 
berkualitas untuk menghadapi era globalisasi. Potensi 
ini akan dapat diwujudkan jika pendidikan sains 
mampu menghasilkan peserta didik yang terampil 
dalam proses sains, memiliki sikap ilmiah, dan 
menerapkannya dalam kehidupan. Beberapa 
keterampilan sains seperti berpikir logis, berpikir 
kreatif, kemampuan memecahkan masalah, bersifat 
kritis, menguasai teknologi, dan kemampuan 
beradaptasi sangat penting dalam kehidupan. 

Penerapan pembelajaran yang berkualitas 
merupakan suatu faktor penentu keberhasilan 
pendidikan sains. Sesuai dengan standar proses 
seharusnya pembelajaran sains dapat dilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif, dan 
memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Dengan 
cara ini peserta didik dapat mengkonstruksi 
pengetahuan tentang gejala alam melalui proses sains. 
Dengan proses sains yang baik, peserta didik dapat 

mengembangkan sikap ilmiah seperti ingin tahu, kritis, 
jujur, terbuka, objektif, tekun, dan sebagainya. 

Sesuai dengan karakteristik Sains, pada 
hakikatnya pembelajaran Sains dilakukan secara 
terpadu. Sains terpadu merupakan Sains yang disajikan 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya 
siswa tidak belajar ilmu Fis~ka, Biologi, dan Kirnia 
secara terpisah sebagai mata pelajaran yang berdiri 
sendiri, melainkan semua diramu dalam kesatuan (Das 
S: 2009). Sebagai contoh air adalah bagian dari alam 
yang tidak bisa hanya dilihat dari segi fisika, kimia, 
atau biologi, tetapi merupakan kesatuan air dengan 
segala kandungan dan sifat-sifatntya. 

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan 
pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan 
beherapa aspek baik dalam intra mata pelajaran 
maupun antar mata pelajaran (Ranta MS: 2012). 
Dengan keterpaduan siswa memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran 
menjadi bermakna. Bermakna berarti siswa dapat 
memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui 
pengalaman langsung yang menghubungkan antar 
konsep dalam intra mata pelajaran maupun antar mata 
pelajaran. 

Dari segi ilmu psikologi dan pendidikan, 
seorang siswa akan lebih mudah mengenal dan 
memahami benda-benda di alam secara keseluruhan 
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terlebih dahulu dan bukan melalui bagian-bagiannya 
yang terkecil. Pembelajaran sains terpadu sangat sesuai 
diterapkan untuk siswa SMP dibandingkan jika 
diberikan secara terpisah. Pembelajaran sains teGadu 
dipercaya lebih mampu menumbuhkan kreativitas 
siswa dan lebih menyenangkan sehingga sesuai dengan 
tuntutan standar proses. 

Model pembelajaran sains terpadu direkomen 
dasikan ditingkat SMP, karena ternyata memiliki 
beberapa tujuan yaitu: meningkatkan efesiensi dan 
efektivitas pembelajaran, meningkatkan minat dan 
motivasi, dan beberapa kompetensi dasar dapat dicapai 
sekaligus. Keunggulan pembelajaran sains terpadu: 
efisien dan efektif, materi-materi tidak saling tumpang 
tindih antara satu dengan yang lain. Selain itu, waktu 
pembelajaran dapat dihemat i t u k  kegiatan lapangan, 
meningkatkan minat dan motivasi, mempermudah dan 
memotivasi siswa untuk memahami konsep 
pengetahuan secara menyeluruh. Beberapa kompetensi 
dasar dapat dicapai sekaligus, model pembelajaran 
sains terpadu dapat menghemat waktu, tenaga dan 
sarana, serta biaya pendidikan (Ari G: 201 1). 

Salah satu altenatif untuk membantu penerapan 
pembelajaran Sains terpadu adalah bahan ajar. Rahan 
ajar berbasis ICT adalah bahan ajar yang disusun dan 
dikembangkan dengan menggunakan alat bantu ICT 
untuk mengolah data, termasuk memproses, 
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dalam berbagai cam untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas. Dalam kegiatan 
pembelajaran, penggunaan bahan ajar ICT 
memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu 
kompetensi dasar (KD) secara runtut, sistematis, 
interaktif dan inovatif sehingga diharapkan semua 
kompetensi tercapai secara utuh dan terpadu (Ibnu F: 
2010). 

Bahan ajar berbasis ICT merupakan bahan yang 
dengan sengaja disiapkan untuk keperluan belajar 
sebagai alat untuk membantu siswa menguasai 
teknologi informasi dan materi pelajaran dengan lebih 
cepat, menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar. 
Pengembangan bahan ajar berbasis ICT menjadi 
kebutuhan yang mendesak untuk tercapainya kualitas 
pembelajaran yang diharapkan (Cheppy R: 2008). 

Melalui bahan ajar integrasi nilai karakter dapat 
dilakukan. Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, 
atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 
internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 
digunakan (Edi P: 201 1). Nilai-nilai karakter 
merupakan sikap dan perilaku yang didasarkan pada 
norma yang berlaku di masyarakat yang mencakup 
aspek spritual, personal, sosial, dan l i i gk igan  ( ~ i d ~ a  
FH : 2012). 

Integrasi nilai pendidikan karakter dapat 
dilakukan kedalam pembelajaran untuk membentuk 
karakter siswa. Pengintegrasian nilai-nilai karakter 
bangsa kedalam kegiatan pembelajaran berarti 
memadukan, memasukkan, dan menerapkan nilai-nilai 

yang diyakini baik dan benar dalam rangka 
membentuk, mengembangkan, dan membina tabiat 
atau kepribadian peserta didik sesuai jatidiri bangsa 
tatkala kegiatan pembelajaran berlangsung. Integrasi 
nilai-nilai karakter bangsa pada kegiatan pembelajaran 
dapat dilakukan melalui tahap-tahap: perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi (Anik G: 2009). 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini 
perlu dilakukan pembatasan masalah. Pertama, Sains 
terpadu untuk siswa SMP meliputi tiga bidang ilmu 
yaitu Biologi, Fisika, dan Kimia. Kedua, nilai karakter 
yang diintegrasikan ke dalam bahan ajar ada delapan 
yaitu: religious, rasa ingin tahu, gemar membaca, jujur, 
ke ja  keras, bersahabatl komunikatif, disiplin, dan 
tanggung jawab. 

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk 
menjelaskan cara mengintegrasikan nilai karakter 
cerdas ke dalam bahan ajar dan menggambarkan hasil 
desain produk bahan ajar Sains terpadu dengan 
mengintegrasikan nilai karakter cerdas. 

METODE 
Jenis penelitian yang telah dilakukan adalah 

Penelitian dan Pengembangan (R7D). R&D adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 
tersebut (Sugiyono: 2006). Disisi lain R&D adalah 
suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembang 
kan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 
yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan 
(Nana S.S: 2006). Berarti produk merupakan bagian 
yang penting pada penelitian ini. 

Objek dari penelitian adalah bahan ajar Sains 
terpadu berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 
karakter. Objek dirancang berdasarkan struktur bahan 
ajar berbasis ICT. Pengembangan bahan ajar 
menggunakan sistem manajemen pembelajaran 
menggunakan software joomla. Kemudian bahan ajar 
divalidasi oleh tenaea ahli. - 

Secara ada tiga langkah dari sepuluh langkah 
penelitian dan pengembangan yang dikemukan oleh 
Sugiyono (2006). Pertama, mengenal potensi dan 
masalah. Kedua, mengumpulkan informasi tentang 
pemanfaatan ICT dalam pembelajaran di sekolah. 
Ketiga, mendesain bahan ajar Sains terpadu dengan 
mengintegrasikan nilai karakter. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengintegrasian suatu bidang ilmu dengan 

bidang ilmu lain lain sains, nilai karakter, dan 
keterampilan ICT penting dalam dalam pembelajaran. 
Secara urnum ada dua hasil pembahasan dalam tulisan 
ini. Pertama, cara integrasi antara bidang dalam Sains, 
integrasi nilai karakter, dan integrasi keterampilan ICT. 
Kedua, desain utama dari produk perangkat pembelajar 
an berbasis ICT dengan mengintegrasikan nilai 
karakter. 
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1. lntegrasi Nilai Karakter ke Dalam Bahan Ajar 
~embentukan dan pengembangan nilai-karakter 

dalam pembelajaran perlu dilakukan secara berkelan 
jutan dalam proses pembelajaran. Menurut kurikulum 
2013 pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan 
inti dilakukan untuk membentuk kompetensi siswa. 
Kompetensi meliputi pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. Dalam prakteknya, pemben tukan 
pengetahuan dan keterampilan dilakukan terlebih 
dahulu. Efek penyerta dari pembentukan pengetahuan 
dan keterampilan adalah terbentuknya karakter siswa 
selama kegiatan inti. 

Pengintegrasian nilai pendidikan karakter dapat 
pula dilakukan melalui perangkat pembelajaran. Dalam 
kuriku lum 2013, nilai-nilai karakter pada suatu mata 
pelajaran telah diintegrasikan pada kompetensi 
spiritual dan kompetensi sosial pada kompetensi inti. 
Dari kedua kompetensi inti ini, nilai karakter 
diturunkan ke kompetensi dasar. Karena itu, dalam 
kurikulum 2013 nilai karakter lebih mudah 
diintegrasikan ke dalam silabus dan RPP. 

Integrasi nilai karakter dalam bahan ajar dapat 
dilakukan melalui beberapa cam. Pertama, melalui 
instruksi pada beberapa bagian bahan ajar seperti 
panduan dan latihan. Kedua, melalui informasi dalam 
materi pembelajaran. Ketiga, melalui analogi dari suatu 
konsep atau prinsip dari Sains dalam bahan ajar. 

Strategi integrasi nilai karakter melalui instruksi 
dalam bahan ajar lebih mudah dilakukan. Dengan 
memberikan perintah, nasehat, larangan pada bagian 
tertentu nilai kankter dapat ditumbuhlan. Sebagai 
contoh instruksi dalam latihan yang dapat diberikan 
antara lain: bacalah doa sebelum mengerjakan latihan 
agar hati menjadi tenteram, kerjakanlah latihan dengan 
sunguh-sunguh agar didapat hasil yang lebih optimal, 
bekerjalah dalam kelompok dengan saling bersahabat, 
menghargai, dan komunikatif. Kerjakan lah latihan 
dalam bahan ajar dalam waktu 30 menit dengan 
bertanggung jawab. 

Strategi integrasi nilai karakter kedua dalam 
bahan ajar yang dapat dilakukan adalah melalui materi 
pembelajaranr. Informasi nilai karakter dapat 
dihubungkan dengan nilai religius, rasa ingin tahy dan 
gemar membaca. Sebagai contoh materi energi dapat 
dihubungkan dengan kebesaran dan kekuasaan 
kebesaran Tuhan dalam menciptakan matahari sebagai 
sumber energi utama dalam kehidupan dimuka bumi. 
Siswa diharapkan memikirkan, rnemanfaatkan, dan 
menyukuri tentang hasil ciptaan Tuhan ini. 

Strategi integrasi nilai karakter dalam bahan ajar 
yang ketiga adalah melalui analogi dengan mengambil 
makna yang tersirat dalam suatu konsep, prinsip, atau 
hukum dalam Sains. Pada hakikatnya Sain merupakan 
suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hasil 
ciptaan Tuhan. Dari segi Sains, secara umum hasil 
ciptaan Tuhan ada dua bagian yaitu peristiwa dan 
benda-benda di alam semesta. 

Banyak makna dan pelajaran yang dapat diambil 
dari mempelajari peristiwa alam dan benda-benda. 
Sebagai contoh matahari setiap hari memancarkan 
energinya ke permukaan bumi dalam bentuk radiasi. 
Energi matahari digunakan oleh turnbuh-tumbuhan 
untuk proses fotosintesis. Disisi lain zat-zat makanan di 
sekitar akar tanaman dibawa oleh air ke daun. Pada 
daun terjadi perubahan energi cahaya kedalam energi 
kirnia. Makna yang dapat diambil adalah saling adanya 
interaksi dan kerjasama dalam proses fotosistensis pada 
tanaman. 

2. Hasil Desain Bahan Ajar Berbasis ICT 

Desain bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT 
dengan mengintegrasikan nilai karakter dikembangkan 
dengan sistem pengelolaan pembelajaran menggunakan 
software moodle. Tampilan halaman utama dari bahan 
ajar diperlihatkan pada-~ambar 1 

Gambar 1. Halaman Utama Bahan Ajar 

Pada gambar 1, menu utama dari bahan ajar 
Sains terpadu terdiri dari home, identitas, pendahuluan, 
materi pembelajaran, latihan pemecahan soal, dan 
referensi. Disamping itu pada bahan ajar juga 
ditambahkan beberapa menu pendukung yaitu 
download, chatting, dan forum diskusi. Pernbaca dapat 
masuk ke setiap bagian dari menu utama. 

Pada menu pendahuluan terdapat tiga pilihan 
sebagai pengantar bagi pengguna sebelum mengguna 
kan bahan ajar. Tampilan menu pendahuluan dapat 
diperhatikan pada Gambar 2. 



Garnbar 2. Pendahuluan Bahan Ajar 

Dari Gambar 2 dapat dikemukakan bahwa 
deskripsi menggambarkan tentang bahan ajar. Panduan 
berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh 
pengguna dalam rnenggunakan bahan ajar. Disisi lain 
kompetensi berisi kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian yang dijadikan sebagai acuan dalam 
pengernbangan tujuan dan materi pembelajaran. 

Menu rnateri berhubungan dengan materi 
pembelajaran Sains terpadu. Tampilan menu materi 
dalam bahan ajar dapat diperhatikan pada Gambar 3. 

bentuk pilihan terdapat soal-soal interaktif. Siswa 
berlatih rnenyelesaikan soal dan melakukan refleksi 
terhadap hasil kerjanya. Pada soal essai siswa dapat 
rnemasukkan jawaban secara langsung ke dalam kotak 
yang tersedia dan menyimpannya. 

Penguasaan siswa untuk suatu kornpetensi dasar 
perlu di cek melalui uji kompetensi. Tampilan evaluasi 
untuk suatu kompetensi dasar dapat diperhatikan pada 
Gambar 5. 

Gambar 3. Materi Pernbelajaran dari Bahan Ajar 

Pada gambar 3 dapat dijelaskankan bahwa rnateri 
pernbelajaran dalam bahan ajar ada enam yaitu: gerak 
lurus, usaha dan energi, pesawat sederhana, gaya dan 
pengaruhnya, hukum Newton, dan tekanan. Setiap 
materi pembelajaran terdiri dari judul, tujuan, dan 
rnateri pembelajaran. 

Pada menu latihan terdapat beberapa latihan 
pemecahan soal. Untuk satu latihan terdiri dari dua 
bagian yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Tampilan 
dari menu latihan diperlihatkan pada Gambar 4 

Gambar 4. Latihan Pemecahan Soal 

Setiap latihan pemecahan soal berhubungan 
dengan rnateri pembelajaran yang sesuai. Sebagai 
contoh latihan materi gerak lurus berhubungan dengan 
rnateri dari gerak lurus tersebut. Pada latihan dalam 

Garnbar 5. Evaluasi Setiap Kornpetensi 

Menu evaluasi ini digunakan apabila siswa telah 
selesai mempelajari satu kompetensi dasar. Kegiatan 
evaluasi dilakukan secara online. Siswa diharapkan 
mengejakan dengan jujur dari setiap soal yang 
diberikan pada evaluasi. Setelah kegiatan evaluasi 
siswa dapat mengetahui hasil yang diperolehnya. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan desain pengernbangan produk 

bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT dapat 
dikemukan dua hasil dari penelitian ini. 
1. Cara yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai- 

nilai karaMer cerdas ke dalam bahan aiar adalah 
melalui informasi , instruksi, dan analogi. 

2. Menu utama bahan ajar Sains terpadu berbasis ICT 
mengintegrasikan nilai karakter terdiri dari home, 
identitas, kompetensi, pendahuluan, materi 
pembelajaran, latihan soal, uji kompetensi, 
referensi dan menu pendukung. 
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Lampiran 5. Tampilan Produk Perangkat Pembelajaran Sains Terpadu 
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Lampiran 6. Sarnpel Bahan Ajar Sains 

[PA SW Kelas Vm 

1. Bacalab doa sebelum mempelajari materi usaha dan enagi supaya terbuka hati dan p i k i i  ananda. 

.,, 2. Belajadah dalam suasana yang menyenangkan agar hati tenang dan smua  yang dipelajari menjadi 

bermanfaat ba, ananda 

3. Ambillah manfaat dari materi usaha dm energi yaug teiah dipelajari agar ananda menyadari bahwa 

materi usaha dan energi memiliki peran yang b- dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kuasailah konsep-konsq penting dalam matcri usaha dan magi  mencakup: pengertian energi, 

penptian usaha, pengertian day4 bentuk-bentuk energi, bentuk perubahan ma@, dan hulcum 

konsmvasi energi. 

5. Bacalah buku sumber lain unmk metnperkaya penpasam ananda tentangmareri usaha dan energi dan 

pmerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
:.,. !*.k 

Setelah mempelajari materi usaha dan energi diharapkan ananda mampu 

1. Mendefinisikan usaha dan energi 

2. Mengidentifikasi energi dalam kehidupan sehari-hari 

3.  Mendefinisikan daya 

4. Mengidentifikasi aplikasi daya dalam kehidupan sehari-hari 

5 .  Menjelaskan bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

6. Menjelaskan perubahan energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

7. Menjelaskan hukum konservasi energi dan contoh penerapannya 



Matahari merupakan suatu benda ciptaan Tuhan yang banyak manfaatnya bagi 

makhluk hidup. Sebagai seorang yang 

berakal, ananda perlu memikirkan dan 

merenungkan hasil ciptaan Tuhan ini. 

Matahari adalah surnber energi utama bagi 

kehidupan makhluk hidup di burni. Energi 

yang dipancarkan oleh matahari sangatlah 

besar. Kenapa matahari mampu 

menghasilkan energi yang besar ?. Manusia 

memanfaatkan energi matahari untuk 
Gambar 1 rnatahari sebagai sumber energi 

berbagai keperluan seperti menge ringkan ba- di bumi 

han, memanaskan bahan, dan membangkitkan energi listrik. Tidak hanya manusia, 

hewan dan tumbuhan-tumbuhan juga memerlukan energi dari matahari. Hewan 

memerlukan energi matahari melalui makanan untuk bisa bertahan hidup. Tumbuhan 

memerlukan energi matahari untuk bisa melakukan proses fotosintesis. 

Dalam kehidupan sering ditemukan suatu benda berpindah dari suatu posisi ke 

posisi yang lain. Sebagai contoh seseorang yang sedang mendorong trolly di supermar- 

ket sehingga trolly berpindah. Seorang 

pekerja bangunan mendorong gerobak 

sehingga gerobak juga berpindah. Dorongan 

pekerja menyebabkan gerobak berpindah 

dikatakan pekerja tersebut melakukan usaha. 

zha didcj 
.,,"L, ,. , 

inisikan ; 
1-2. " ..,,.. 

dan men. Crambar 2 Seseorang Mendorong Trolly 
sehingga trolly berpindah 
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Usaha juga diartikan sebagai hasil perkalian gaya dengan perpindahan benda. Dari 

pengertian ini usaha, ada dua syarat suatu benda melakukan usaha yaitu ada gaya yang 

bekerja pada suatu benda dan terjadi perpindahan dari benda. Untuk gaya tetap dan 

searah dengan perpindahan, usaha dapat dirurnuskan dalam bentuk: 

-9 

Keterangan : 

W = Usaha (Joule) 

F = Gaya (Newton) 

S = Perpindahan (m) 

Sistem Ir: la1 (SI) nc dalah jou 
9 s w h r r , & m  ~ ~ C I Y . . ~ ~ ~ U ~ + P A ~  m - m a - m a  m . m w r ~ m + u . m r r , ~ +  r m.m.mrm n n = m , r - m u  m r  n m . m , m a r a  m 

a  

: Saa ;i dalam I ile (.J). . . 
..m*m.......................I..I... ",...".~,....,.................,.......~m 

. .: .: . 5 

Seorang peKerla mendorong gerobak dengan gava sebesar 1U <a 

Pen 

- .  

obak be 

-nhn I+ 

etahui: 

rpindah sejauh ! 

- - 

5 m. Ter 

- - 

saha yal ~ k a n  ole lh peker 

Ditanyakan: W= . . . ? 

Jawab: W = F s = 1 0 0 N x 5 m = 5 0 0 0 J  

Jadi, usaha yang lakukan oleh pekerja tersebut adalah sebesar 5000 J. 

Usaha dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu usaha bemilai positif, usaha bernilai 

negatif dan usaha bernilai no1 : 

a. Usaha bemilai positif yaitu jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan 

benda. Contoh : Seorang anak mendorong meja, dan meja berpindah searah dengan 

gaya dorongan anak tersebut 

b. Usaha bernilai negatif yaitu jika gaya yang diberikan berlawanan arah dengan 

perpindahan benda. Contoh : usaha yang dilakukan oleh gaya rem mobil 
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c. Usaha bernilai no1 yaitu jika benda tidak mengalami perpindahan. Contoh : Seorang 

siswa diminta gurunya untuk mendorong dinding, dinding tidak mengalami 

perpindahan 

Setiap mahkluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Bagi 

manusia energi diperlukan untuk berpikir, bergerak, bekerja, dan sebagainya. Hewan 

memerlukan energi melalui makanan untuk 

bisa bertahan hidup. Bagi tumbuhan- 

tumbuhan energi diperlukan untuk proses 

fotosintesis. Energi penting bagi semua 

makhluk hidup. Jadi apakah itu energi? 

ergi adal 

,.....,.. 

ah kemar 

kan 1 ,..-.-.. 

npuan ur 

Dalam kehidupan, kita mendapatkan energi 

dari dua sumber yaitu sumber dapat 

diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

Surnber energi dapat diperbaharui adalah 

sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas 

di bumi . Sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui adalah sumber energi yang 
. . 

dari yang Gambar 3 (a) dan (b) makanan salah satu 

jumlahnya terbatas karena untuk mempe- sebagai sumber energi bagi manusia 

rolehnya membutuhkan waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Berikut ini adalah 

beberapa contoh sumber energi dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 

*+l.. I I I I I I I I I I. I I I*. I I*. I .I I I I I I I I. I I I. I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I I S  I I m. m *  

I . . FC umber Er 
spat dipe 
ierai mati 

rbaharui 
jhari 

iergi 
( dapat d 
:i gas bun 
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Berbagai contoh sumber energi yang telah kamu ketahui, kenapa kita perlu untuk selalu 

menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari?. 

Sama seperti besaran lainnya, energi juga memiliki satuan, apakah satuan dan 

Sisitem Internasional dari energi?. Tahukah kamu satuan lainnya yang sering digunakan 

orang untuk energi?. Dalam dunia kedokteran ada sebuah satuan yang sering digunakan 

untuk menyatakan energi yaitu kalori. 
YJ I W Q . . C . ~  mrn rn.ma.m-.a =a m m rn rn m a . 8 . a ~ ~  m r n . m w ~ ~ m . r n - r n d ~ ~ r n  L I n I -US= I,= m H ~ - m r n  =-I 

D . 
I in energi dalam Sistem lnternasional (SI) adalah joul rn 
I I 

In kalori 

- - - - - - - - - - - - - - -  

m 
I I 
I I 

I Kese (alon . 
rn I 
rn . 
8 

I A a l U I .  lule 
4. 

4 l . D D l ~ l . ~ . h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ m ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ m m ~ ~ d ~ ~ ~ D ~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l U ~ D ~ ~ ~ ~ ~ s  

I Joule 
1 T,--.l-- 

Beragam kegiatan yang kamu lahkan dari pagi hingga sore hari, pastilah mem- 

butuhkan banyak energi. Mulai 

dari bangun tidur, beribadah, 

sarapan, mandi, pergi ke 
(4 sekolah, belajar di sekolah, E - .... . 

.1 .I mengerjakan tugas, bermain i i 
bersama teman, membantu 1 
orang tua hingga tidur kembali. 1 
Saat siang hari, tubuhmu mulai 1 

i 
merasakan letih, dan tidak 1 

t 

mampu lagi untuk melakukan ' 

kegiatan?. Kenapa kamu merasa 

letih setelah melakukan ke- i 
giatan secara terns-menerns? 

I 
f 

Lalu apa yang kamu lakukan?. (e)  
Gambar 4 (a) Seseorang yang baru bangun tidur (b) 

*pakah kamu makan?. A ~ a  Seseorang yang sedang rnandi (c) Siswa pergi ke 
yang kamu rasakan setelah sekolah (d) seorang siswa yang sedang belajar (e) 

Karena kegiatan yang begitu banyak pastinya kita akan 
makan? Apakah kamu bisa me- meraskan letih 

lakukan bermacam kegiatan lagi setelah makan?. Mengapa ha1 itu bisa te rjadi?. 
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Pernahkan kamu mendengar ketika seseorang membeli sebuah lampu pijar lalu 

ia menyebutkan besar daya lampu pijar 

yang hendak dibelinya. Orang tersebut 

menga-takan seperti 60 Watt atau 20 Watt. 

Tahukah kamu apa arti dari daya 60 Watt 

atau 20 Watt?. Kata daya sering ditemukan 

pada peralatan rumah tangga. Sebagai 

contoh yaitu pada lampu pijar tertulis 60 

Watt/220 V, 20 Watt/ 220 V. Contoh lain- Gambar 5 Besarnya Daya Setrika List:ik 

nya yaitu pada se-trika listrik tertulis 220 Vl350 Watt. Apa rnaksud tulisan ini, apakah 

yang dimaksud dengan daya?. 
e . a a , m . ~ a a  Z . ~ S ~ , B ~ . C . I .  m L *.a n l 4 4 .  z m  ~ m  m . m . m . ~  m m . e l l ~ ~ .  UC-m na 41 -  I r n ~  m.m m ~ m . 8  m a m  n m a+ 

m . . . Daya didefini . . I * . - - - - - - - . - - - -  a...m.m..m.m--. . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Daya sebanding dengan usaha yang dikerjakan dan berbanding terbalik dengan waktu. 

sikan scl: 
- - - - - - "  

~agai usa 
-- . . ----  

ha persa 
------. 

tuan wah 
---..-- 

Secara matematika daya dapat ditulis dalam bentuk: 

Keterangan : 

P = Daya (Watt) 

W = Usaha (Joule) 

t = Waktu (dt) 

. ." . . -L .I . ... .. _ . 

Sebuilri laIIipu pqilr Irlerrlilllii daya 30 Watt, jika l a m p  Irlcllyala selilllla J i ~ l c ~ i i t .  

tukan us; 
.,*I*"-:,. 

Ten 

Peny~rc~alal  

Dik A . 

aha yang dilakuka 

--. 

1 Watt 

m lampu 

t = 5 r n e n i t = 5 ~ 6 0 ~ = 3 0 0 s  

Ditanyakan: W= . . . ? 

Jawab: W = P t = 10 Watt x 300 s = 3000 J 
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Seo N a  dimin 

...* L.-.--* 

ndahkan 

hl A - -  - 
buku yar 

.-:.. - -A:-  

lg tertun 

.--: 9 n 

29' 

ibuk di t 

buku LCl>t.lJUL UlZldCllyd 3U 1'4 Udll Illt2ld 5~Llllt2t2l I . U  111 Udldlrl WdKLU 3,U >lZKUn. 

Ber 

me. 

Per 

apakah c 

I- -, 

Idya ydrlg diperlul siswa ter 

W F g x s  3 0 N x l m  joule 
J a ~ a b : P = ~  = - = = 10- = 10 Watt 

t 3 s 

- - -  

dapat be rpindah 

Jadi, daya yang diperlukan anak tersebut untuk rnernindahkan buku adalah 10 

Watt. 

Tuhan telah menciptakan berbagai benda dan sifatnya yang beraneka ragam. Begitu 

juga Tuhan pun telah menyediakan energi untuk manusia dalam berbagai bentuk, sesuai 

dengan kebutuhan manusia. Bentuk-bentuk energi yang ada antara lain energi potensial, 

energi kinetik, energi mekanik, energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, energi kimia, 

energi nuklir, dan sebagainya. 

a. Energi Potensial 

Buah kelapa yang menggantung pada pohomya apakah memiliki energi? Buah 

kelapa yang berada pada ketinggian tertentu memiliki energi karena kedudukannya. 

Energi itu di kenal dengan nama energi potensial. Apakah Energi potensial itu? 

~~I I I I I I I I I I~ I~ I I~ I I I I I~ I . I I I I I~ I I I IL I I~ I I~ I~ I I I I I I I I~ I I I I I I I~ I I~ I I I I I~  

I 
m I 

I 
I 

I 
. Energi y ang dimi Iiki bend, z atau Ice 

8 . . . . . . . 



IPA SMP Relas MI 

Sebagai contoh, bila sebuah batu diangkat pada ketinggian tertentu maka memiliki 

energi potensial. Jika batu dilepaskan maka batu akan melakukan usaha yaitu bergerak 

ke bawah. Energi potensial suatu benda dipermukaan bumi tergantung pada rnassa dan 

ketinggian benda dan dapat dirumuskan dalam bentuk 

Keterangan : 

Ep = Energi potensial (J) 

m = Massa benda (kg) 

g = Percepatan gravitasi bumi (mldt2) 

h = Ketinggian benda 

~h kelapa 

. . . . .  
I yang mi rada pad 

. , 

a pohon setinggi 5 m. Jika perceparan 

gravltasl CI  tempat ~ t u  lu mlat-, DerapaKan nesar energl potensial yang dimiliki 

~h kelapa 

etahui: 

manyakan: ~ p =  . . .  ! 

Jawab: Ep = m g h = 1,2 kg x 10 m/dt2 x 5 m = 60 J 

Jadi, energi potensial yang dimiliki kelapa tersebut sebesar 60 J. 

b. Energi Kinetik 

Pernahkah kamu rnemerhatikan rnobil yang sedang rnelaju di jalan raya?. Sebuah 

mobil yang sedang bergerak di jalan raya rnemiliki energi karena geraknya. Energi itu 

kita sebut dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik adalah : 

Makin besar kecepatan benda bergerak makin besar energi kinetiknya dan semalun 

besar massa benda yang bergerak makin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. 

Secara matematis energi kinetik dapat dirumuskan seperti berikut : 



Keterangan : 

EK = Energi kinetik benda (J) 

m = Massa benda (kg) 

v = Kecepatan benda ( d d t )  

lassanya 

niliki ole 

40 kg 1 

:h anak tc 

berlari d 

:rsebut ? 

engan kt ing anak 

;i kinetik 

: yang n 

yang dir 

Penyelesaian: 

Diketahui: n~ = 40 kg 

v = 5 m / r  

itanyakar 

Jawab: 
1 1 

E, = - m v 2  =-x5x402 500J 
2 2 

Jadi. energi kinetik vang dimiliki anak tersebut adalah 500 J. 

ti kelaju 

k i  Lrpnc  

dorong 
, .  . 

rnernilil Sebu 

PnPrc 

ah bend: 
. I .  .., 

I bermas an v dar 
. - 

;i kinetik 
,-- - ?  

nya seka 

mn! 

rang? 

iketahui: Massa benda = nl 

Kelajuan benda = v 

Energi k 

Ev  = . . , 
inetik be nda = Ek 

Ditanvakan: 

wab: 

E, = 25 x E,, 

Jadi, energi kinetik benda sekarang 25 kali lebih besar dari energi kinetik pertamanya 
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c. Energi Mekanik 

Tiba-tiba sebuah jambu yang tejatuh dari pohannya menimpa kepala kamu. 

Kamu lansung menjerit karena merasakan sakit. Mengapa demikian?. Itu karena jambu 

yang sedang terjatuh dari pohonnya memiliki energi yaitu energi mekanik. Apakah 

energi mekanik itu? 
....I l..l...l,L. ......-..................................................... . 
I . E nevgi mekanik energi yarzg dimiliki suafu benda karenn sifat geraknya. . . 
l a ....................................................................... 

Energi ini dihubungkan dengan gerak dan posisi dari suatu benda. Karena itu 

energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik yang 

dimiliki suatu benda dapat ditulis secara matematis dalam bentuk : 

Keterangan: 

Em = Energi mekanik (J) 

E, = Energi potensial (J) 

E k  = Energi kinetik (J) 

ang men3 ~ tuh  tanp 
. . .  

 tan awal Buah kelapa y; di pohonnya tiba-t-iba terj; la keceps 

ettingian 

tu adala 

i tanah, r 

dan per 

Saat b 

4 mlc 

uah kelapa berada pada kl nemiliki kecepatan sebesar 

It. Jik a massa kelapa i cepatan gravitasi g = 10 

1 e n e r ~ i  niekanik pang d~rn~llki kelapa tersebut Dada ketili, n m/dt2.' 

dari ta 
- 

Tentukar 

nah! 
. . 

ggian 3n 

In: 

h 

renyelesala 

Diketahui 

Dit 

Tau 

anyakan 

 ah 

Sadi e n e r ~ i  mekanik vang. dimilki huah kelana adalah sehesar 1 1 4 .T 
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d. Energi Bunyi 

Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Ba- 

nyak benda-benda yang bisa menghasilkan 

bunyi seperti gitar, piano, lonceng, dan se- 

bagainya. Manusia dan hewan juga mampu 

menghasilkan energi bunyi dalam bentuk 

suara. Mengapa manusia maupun hewan da- 

pat menghasilkan suara ?. Suara merupakan 

bagian penting bagi manusia karena merupa- 

kan salah satu sarana untuk berkomunikasi. energi bunyi 

e. Energi Cahaya 

Cahaya merupakan suatu bentuk energi 

yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 

seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. 

Energi cahaya adalah energi yang berasal 

dari radiasi gelombang elektromagnetik pada 

frekuensi cahaya tampak. Contohnya adalah 

cahaya matahari, cahaya lampu, api, dan 

sebagainya. Dalam kehidupan energi cahaya 

digunakan dalam lampu penerangan, kamera 

foto, tumbuhan-tumbuhan untuk melah~kan 

proses fotosintesis. 

f. Energi Listrik 

Energi listrik adalah energi yang 

berasal dari muatan listrik. Energi listrik 

terjadi karena adanya muatan listrik yang 

bergerak. Muatan listrik yang bergerak akan 

menghasilkan arus listrik. Contoh alat-alat 

yang dapat menghasilkan energi listrik 

Gnmbar 7 Api pacia lilin sebagai b::nta% 
energi cahaya 

adalah seperti baterai, aki, dan generator. Ganibar 8 aki 

Energi listrik digunakan menggerakkan motor listrik, menghidupkan radio dan televisi 
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g. Energi Panas 

Energi panas (kalor) adalah energi .'-' 
yang dimiliki oleh suatu benda karena 

perbedaan suhu. Energi panas juga dapat 

terjadi jika suatu zat berubah wujud. 

Contoh sumber energi panas adalah 

matahari, uap air, panas bumi, dan alat-alat 

untuk memasak. Contoh lainnya terdapat 

pada alat-alat rumah tangga, seperti alat 

memasak menghasilkan energi panas yaitu 
Garnbar 9 enersi panas bumi yang 

kompor dan rice cooker. dimanfaatan oleh manusia 

h. Energi Pegas 

Pegas merupakan benda berbentuk spiral yang terbuat dari logam. Pegas 

mempunyai sifat elastis yaitu dapat kembali ke posisi semula apabila gaya yang bekerja 

padanya dihilangkan. Energi potensial pegas 

adalah energi yang dimiliki oleh pegas atau 

benda elastis laimya yang mem punyai 

potensi untuk melakukan usaha selama 

merapat atau meregang. Karena itu sumber 

energi pegas adalah benda-benda elastis 

seperti pegas, karet, per, dan rol plastik. Garnbar 10 ~ e y y ~ a d a  Sepeda Motor 

i. Energi Kimia 

Energi kimia adalah energi yang ' F C  '" 'r, 
berasal dari reaksi senyawa-senyawa kimia. 

Sumber energi kimia berasal dari energi 
-IFK 

'3 
C 

yang tersimpan dalam makanan, minuman, 
a" 

atau bahan bakar. Bahan makanan yang @ 

dimakan mengandung unsur kimia. Selama 9 * *- -4.2 
proses reaksi kimia, unsur-unsur yang 

bereaksi me-lepaskan sejumlah energi 
d t  

Gambar 11  makanan mengandung energi 
kimia. Energi kimia yang dilepaskan ki mi a 
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berguna bagi tubuh untuk membantu kerja organ-organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan 

melakukan aktivitas harian. 

j. Energi Nuklir 

Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi 

nuklir te rjadi pada inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan 

partikel-partikel lain dengan melepaskan energi kalor. Reaksi nuklir terjadi di matahari, 

reaktor nuklir, dan bom nuklir. Energi yang ditimbulkan dalam reaksi nuklir sangat 

besar. Energi nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir dapat 

pula merugikan manusia. Tahukah kamu peristiwa Nagasaki dan Hirosima ?. 

Setrika listrik bila dihubungkan dengan surnber arus listrik dapat menyebabkan 

panas. Bila motor listrik dihubungkan dengan baterai menyebabkan motor listrik 

bergerak. Pada kedua alat ini terjadi perubahan energi. Suatu energi dapat berubah dari 

suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Untuk mengubah suatu bentuk energi ke 

bentuk energi lainnya diperlukan suatu alat. Alat ini dikenal konverter energi. 

a. Energi Listrik Menjadi Energi Panas 

Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Contoh alat untuk mengubah 

energi listrik menjadi energi panas antara 

lain: setrika listrik, kompor listrik, solder lis- 

trik, heater, dan pemanas ruangan. Alat-alat 

ini dilengkapi dengan elemen pemanas. Arus 

listrik yang mengalir melalui elemen 

pemanas diubah menjadi energi panas. 

Elemen pemanas terbuat dari bahan yang 

mempunyai tahanan tinggi sehingga arus Garnbar 3 2 Setrika Listrik 

listrik mengalir melalui bahan tersebut akan berubah menjadi panas. Dilihat dari segi 

ben tuk fisiknya, bagaimana ciri-ciri elemen pemanas pada alat tersebut? 
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b. Energi Listrik Menjadi Energi Cahaya 

Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Contoh alat untuk 

mengubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah lampu pijar, lampu neon, senter, 

lampu mobil, lampu sepeda motor, televisi, komputer. Dalam kehidupan lampu listrik 

berperan penting untuk membantu dalam penerangan. Bagaimana lampu pijar dapat 

mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ? 

(a) (b) 
Gambar 13 (a) lampu pijar yang menerangi rumah (b) mall 

c. Energi Listrik Menjadi Energi Bunyi 

Energi listrik dapat diubah menjadi 

energi bunyi. Contoh alat untuk mengubah -aP *=zs===E * 
. . 

%t 

energi listrik menjadi energi bunyi antara e s- -. 8 

lain: be1 listrik, radio, tape recorder, dan 
- a f f ,  

handphone. Bagaimana radio dapat .. 
mengubah energi listrik menjadi energi 

bunyi ?. <:=- 
Gambar 14 mlkr6fon dapat mengubah 
energi listrik menjadi energi bunyi 
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e. Energi Kimia Menjadi Energi Listrik 

Energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Contoh alat untuk mengubahnya ada- 

lah aki dan baterai. Energi kimia dapat 

diubah menjadi energi listrik. Contoh alat 

untuk mengubahnya adalah aki dan baterai. 

Baterai merupakan suatu alat listrik yang 

dapat menyimpan energi dan mengeluarkan 

usaha dalam bentuk energi listrik. Sebuah 

baterai biasanya terdiri dari tiga komponen 

penting yaitu: batang karbon sebagai anoda, 

seng sebagai katoda, dan pasta sebagai 

elektrolit atau penghantar. Dalam 

kehidupan sehari-hari aki dan dan baterai Carnkmas 15 baterai 

digunakan untuk menghidupkan tape recorder atau radio. 

e. Energi Cahaya Menjadi Kimia 

Energi cahaya dapat diubah menjadi 

energi kimia. Contohnya yaitu pads proses 

fotosintesis yang terjadi pada tumbuh- 

tumbuhan hijau daun. Fotosintesis adalah 

suatu proses yang bisa mengubah energi 

cahaya matahari menjadi energi kimia dan 

menyimpamya dalam bentuk glukosa. . 

Dalam proses ini tumbuhan memerlukan , - -  --  . 
(a) 

energi cahaya, karbondioksida (COz), dan a. 
, s u n l i g h t  

'-? air (H20) untuk membuat glukosa 

(C6Hl2O6). Alat pada tumbuhan yang her ?- .,.,., 

tugas melakukan proses fotosintesis adalah 

daun. Pada dam terdapat kloroplast yang 

merupakan tempat terjadinya fotosintesis. 

Kloroplast menggunakan klorofil dalam '' 

melakukan proses fotosintesis. Klorofil Gambar 16 (a) Tumbuhan memerlukan 
fotosintesis untuk kelansungan hidupnya 

merupakan pigmen hijau yang ada pada da- (b) Proses fotosintesis pada tumbuhan 
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un. Kenapa tum buhan dapat menyerap cahaya matahari?. Itu karena tumbuhan 

memiliki zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Adapun persamaan reaksi yang 

terjadi dalam proses fotosintesis adalah sebagai berikut 

I 
I I 
1 6Hz0 + 6COL + cahaya -+ C6HI206 (glukosa) + t 1 
I I *....... .................................................................... 
Pada proses fotosintesis melibatkan beberapa molekul unsur dan molekul senyawa, 

dimana molekul-molekul itu dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Air (320) 0 : Molekul senyawa 

b. Karbondioksida (C02) : Molekul senyawa 

c. Glukosa (C6Hl2O6)O : Molekul senyawa 

d. Oksigen (02) : Molekul unsur 

Dalam kehidupan sehari-hari masih ba nyak lagi contoh perubahan energi dari 

suatu bentuk ke bentuk energi lainnya. Contoh lain perubahan bentuk energi adalah 

perubahan energi listrik menjadi energi gerak, energi kinetik menjadi energi listrik, 

perubahan energi gerak menjadi energi panas, energi kimia menjadi energi panas, energi 

mekanik menjadi energi listrik, dan sebagainya. Apakah contoh lain dari perubahan 

energi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh-contoh alat yang dapat mengubah 

energi tersebut ?. 

- - - z e w -  n-.sar-*r -v-lr- ---- ---. 

6. Hukum Konservasi Energi 

Setiap harinya berbagai kegiatan kamu lakukan, suatu saat kamu akan keh a b' lsan 

energi sehingga kamu perlu makan untuk memperoleh tambahan energi, sedangkan 

makanan yang kita makandiperoleh dari tumbuhan. Tumbuhan memperoleh makanan 

dari hasil proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis juga membutuhkan energi dari 

matahari dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa energi dapat diubah dari suatu 

bentuk ke bentuk lainnya, tetapi energi tidak pemah hilang dan jumlah total dari energi 

tetap sama. Energi hanya dapat digunakan untuk melakukan usaha bila energi diubah 

dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Hal ini sesuai dengan hukum konsewasi energi. 

Hukum konsewasi energi menyatakan bahwa : 
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i tidak dl r h n  dan zpi energ . . dapa! dikon-versi dari stratu hentuk ke bentuk lainnya. . . m 
*.....I................................. m m . . . . . . l . l . l . . . . l . . . . . . . . . l . . . s *  

Sebagai contoh misalnya suatu kompor gas. Gas telah tersimpan dalam bentuk energi 

kimia. Pembakaran gas menghasilkan panas. Energi kimia yang tersimpan dalam gas 

diubah kedalam energi panas dan sebagian diubah menjadi energi cahaya. 

Hukurn konservasi energi juga te qadi 

pada benda jatuh. Dalam kasus suatu benda 

jatuh dari suatu posisi ke posisi lain terjadi 

konversi energi potensial ke energi kinetik, 

tetapi jumlah energi total dari sistem adalah 

tetap. Pada titik tertinggi energi potensial 

bernilai maksimum sedangkan energi 

kinetik adalah nol. Semakin kebawah benda 

energi potensial semakin berkurang sedang- 

kan energi kinetiknya semakin bertambah. 

Pada saat sampai ditanah energi potensial 

benda no1 sedangkan energi kinetiknya 

bernilai maksimum. Persamaan untuk 

konservasi dari energi mekanik adalah: 

CAI nbar 17 Bunh mangga yang tergantung pada 
pohonnya memiliki energi potensial, jika tiba- 
tiba buah mangga tersebut jatuh maka energi 
potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik 

Keterangan : 

= Energi mekanik pada kondisi awal (Joule) 

Ed = Energi mekanik pada kondisi akhir (Joule) 

Ekl = Energi kinetik benda pada kondisi aural (Joule) 

Epl = Energi potensial benda pada kondisi awal (Joule) 

Ew = Energi kinetik benda pada kondisi akhir (Joule) 

Ep2 = Energi potensial benda pada kondisi akhir (Joule) 



ih benda 
- .  

jatuh tar 
- .  

1 

1 1 m dari tanah, hltunglah kecepatannya. Utketahul percepatan gravltasi E! = 10 

ketahui 

Ditan yaknn 

Jar.-'- 

an: 

I 
1 

tinggian 
.- . . 

da saat k 

Pada benda dilempar vertikel ke atas dengan suatu kecepatan awal v, terjadi 

perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Semakin tinggi posisi benda energi 

kinetik semakin berkurang sedangkan energi potensial bertambah namum jumlah kedua 

energi adalah tetap. ~ e r e n a  itu, pada suatu ketinggian tertentu jumlah energi kinetik dan 

energi potensial pada benda dilempar vertikal ke atas adalah tetap. 
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Untuk lebih menguasai tentang materi usaha dan energi, lakukanlah I 
langkah-langkah berikut ini: 

1. Kerjakanlah latihan yang berhubungan dengan usaha dan energi berdasarkan 

materi pembelajaran yang telah dibahas dengan sungguh-sunguh. 

2. Selesaikanlah latihan berikut yang diberikan dalam waktu 15 menit. 

3. Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditetapkan dengan sating berbagi, 
I 

I 
menghargai, dan toleransi 1 

4. Berpartisipasilah secara aktif dalam kelompok menggunakan teknik 

komunikasi yang efektif. 
1 

5. Prerentasikan hasil kerja kelornpokdan komunikasikanlah dengan efektif. ,,' k 

1. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja disebut ... 
a. Energi 

b. Daya 

c. Energi potensial 

d. Power 

2. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari bentuk energi kimia adalah . . . 
a. Kembang Api 

b. Baterai 

c .  makanan 

d. Pegas pada sepeda motor 

3. Senter dapat menyala karena adanya perubahan bentuk energi . . . ke bentuk energi . . . 
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a. Panas; Cahaya 

b. Listrik; cahaya 

c. Kimia; cahaya 

d. Kimia; Listrik 

4. Energi mekanik, di tentukan oleh energi . . . dan energi . . .. 
a. Kinetik; Magnet 

b. Potensial; Kinetik 

c. Kimia; Potensial 

d. Potensial; Magnet 

5. Sebuah benda jatuh tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 m. Pada saat ketinggian 

benda 5 m dari tanah, hitunglah kecepatannya. Diketahui percepatan gravitasi g = 10 

m/dt2 

a. 10 d d t  

b. 50 d d t  

c. 100 d d t  

d. 500 m/dt 

6. Tumbuhan rnenyerap energi cahaya dari matahari dalam melakukan fotosintesis, 

ha1 ini dapat dilakukan karerla tumbuhan memiliki ... 

a. Mesofil 

b. Klorofil 

c. Lapisan epidermis 

d. Stomata 

7. Saat tumbuhan melakukan fotosintesis te rjadi suatu reaksi kimia. Reaksi yang 

dimaksud adalah perubahan.. . 

a. 6C02 + cahaya + C6H1206 4 602 + 6H2O 

b. 6H20 + 6C02 + cahaya + C6H1206 602 
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C. C6H1206 + 602 + 6H2O + 6CO2 + cahaya 

d. cahaya + C6H1206 + 602 -' 6H20 + 6C02 

8. Dalam melakukan fotosintesis energi yang diperoleh oleh tumbuhan selanjutnya di 

proses untuk dapat menghasilkan ... 
a. Galaktosa dan oksigen 

b. Glukosa dan oksigen 

c. Galaktosa dan karbondioksida 

d. Glukosa dan karbon dioksida 

9. Karbondioksida disimbolkan dengan ... 
a. C02 

b. C6H1206 

c. o2 
d. Hz0 

10. Air dapat disimbolkan dengan ... 

a. 0 2  

b. C6H1206 

C. Hz0 

d. CO2 

1. Jelaskanlah pengertian usaha, energi dan dayasertakan dengan contoh! 

................................................................................................................................................... 



2. Bagaimana pentingnya cahaya matahri bagi tumbuhan dalam melakukan 

fotosintesis? 

3. Jelaskanlah minimal tiga buah bentuk perubahan energi beserta minimal dua buah 

contoh dalarn kehidupan? 

4. Apa saja manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu rasakan! 

................................................................................................................................................... 

5. Kapankah nilai energi potensial akan sama dengan energi kinetik jika kecepatan 

benda yang jatuh adalah 20 mls? 
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energi. Kedua, bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketiga, konsep usaha dan kaitan antara usaha dan energi. 
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Matahari merupakan suatu benda ciptaan Tuhan yang banyak manfaatnya bagi 

makhluk hidup. Sebagai seorang yang berakal, ananda perlu memikirkan dan 

merenung- 



kan hasil ciptaan Tuhan ini. 

Matahari adalah sumber energi 

utama bagi kehidupan makhluk 

hidup di bumi. Energi yang 

dipancarkan oleh matahari 

sangatlah besar. Kenapa matahari 

mampu menghasilkan energi 

yang besar ?. Manusia 

memanfaatkan energi matahari 
Gambar 1. Matahari sebagai sumber 

untuk berbagai keperluan seperti 
energi di bumi 

mengeringkan bahan, memanaskan bahan, dan membangkitkan energi listrik. 

Tumbuhan-tumbuhan juga memerlukan energi dari matahari seperti untuk proses 

fotosintesis. 

Setiap mahkluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya. Bagi 

manusia energi diperlukan untuk berpikir, bergerak, bekerja, dan sebagainya. Hewan 

memerlukan energi melalui makanan untuk bisa bertahan hidup. Bagi turnbuhan- 

tumbuhan energi diperlukan untuk proses fotosintesis. Energi penting bagi semua 

makhluk hidup. Jadi apakah itu energi? 

Energi adalah kemampuan untuk melahwkan 

usaha. Dalam kehidupan, kita mendapatkan 

energi dari dua sumber yaitu sumber terbarukan ( : 
I 

dan tidak terbarukan Sumber energi terbarukan 'i 

adalah sumber energi yang dapat diperbaharui , 
L.  

dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh 

sumber energi dari makanan seperti beras, - 
L 

jagung, dan gandum. Mengapa dengan makan 

kita mendapatkan energi ?. Surnber energi yang 
' 

tidak terbamkan adalah sumber energi yang 

diperoleh dari sumber daya alam yang waktu Gainbar 2. Makannn 
sebagni sumber energi 



pembentukannya sampai jutaan tahun. Kenapa kita hams menghemat energi ?. 

Manusia memperoleh makanan sebagai sumber energi dari makhluk hidup 

lainnya yang ada di lingkungan sekitar, sedangkan tumbuhan memproduksi sendiri 

makanannya untuk memperoleh energi. Serangkaian proses menghasilkan makanan 

bagi tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Proses membentuk makanan ini 

menggunakan sinar matahari. Secara garis besar, proses berlangsungnya fotosintesis 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung klorofil. 

b. Klorofil menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. 

c.  Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun daun melalui 

stomata. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar diantara sel-sel daun. 

d. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air 

tersebut mengalir dari akar menuju batang kemudian ke daun. 

e. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul 

hidrogen bergabung dengan molehwl C02 membentuk glukosa. 

f. Hasil fotosintesis berupa glukosa dan oksigen. 

Skema berlangsungnya fotosintesis dapat karnu dilihat pada gambar berikut: 

-=%? Ar -31 da" Lamb 
yam 63ew deh akar 

Gambar 3. Skema berlangsungnya fotosintesis 

(Sumber : Moch. Agus Krisno,2008) 



Satuan energi dalam Sistem Internasional (SI) adalah Joule (J). Satuan energi 

dalam sistem yang lain adalah kalori, erg, dan kwh (kilo watt hours). Kesetaraan 

joule dengan kalor adalah 1 Kalori = 4,2 Joule dan 1 Joule = 0,24 Kalori. Jika kamu 

melakukan kegiatan terus-menerus, kenapa kamu merasa letih ?. 

Ada beberapa bentuk energi, diantaranya adalah: 

1. Energi kimia 

Energi kimia adalah energi yang 

dilepaskan selama reaksi kimia. Contoh 

sumber energi kimia adalah bahan makanan 

yang kita makan. Bahan makanan yang kita 
. . / r .  -".- rnakan mengandung unsur kimia. Dalam 

tubuh kita, unsur kimia yang terkandung 

dalam makanan mengalami reaksi kimia. 

Selama proses reaksi kimia, unsur-unsur ,Y 

yang bereaksi rnelepaskan sejumlah energi Gambar 4. Makanan rnengandung 

kimia. energi kimia 

Energi kimia yang dilepaskan berguna bagi tubuh kita untuk membantu kerja 

organ-organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Selain dalam bahan makanan, energi kimia juga tersimpan di dalam bahan bakar 

seperti bensin, solar, dan minyak tanah. 

2. Energi listrik 

Energi listrik terjadi karena adanya 

muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik 

yang bergerak akan menimbulkan arus 

listrik. Energi listrik banyak digunakan j 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Gambar 5. Lampu di rumah dapat 

sebagai penerangan, seperti pada gambar 5. menyala karena adanya energi listrik 

Energi listrik juga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin. Energi 

listrik yang biasa kita gunakan dalam rumah tangga berasal dari pembangkit listrik. 



Pembangkit listrik tersebut menggunakan berbagai sumber energi, seperti air terjun, 

reaktor nuklir, angin, atau matahari. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit 

listrik sangat besar. Untuk menghasilkan sumber energi listrik yang lebih kecil, kita 

dapat menggunakan aki, baterai, dan generator. 

3. Energi bunyi 

Bunyi dihasilkan dari benda yang 

bergetar. Contohnya: terompet yang ditiup, 

gitar yang dipetik, klakson mobil. Selain 

itu, ketika kita mendengar bunyi guntur 

yang sangat keras, terkadang kaca jendela 

rumah kita akan ikut bergetar. Hal ini 

disebabkan bunyi sebagai salah satu bentuk 

energi merambatkan energinya melalui 

udara. 

Sebenarnya ketika terjadi guntur, 

energi yang dimiliki guntur tidak hanya 

mengenai kaca rumah tetapi mengenai 

seluruh bagian rurnah. Akan tetapi, energi 

yang dimiliki guntur tidak cukup besar Gambar 6. Gitar 
merupakan salah satu 

untuk menggetarkan bagian rumah yang 
sumber energi bunyi 

lainnya. 

4. Energi kalor (panas) 

Kalor merupakan salah satu bentuk 

energi yang dapat mengakibatkan 

perubahan suhu maupun perubahan wujud / ElSlR 
zat. Energi kalor biasanya merupakan hasil ,$ 

\ 

sampingan dari perubahan bentuk energi 

lainnya. Energi kalor dapat diperoleh dari b 
energi kimia, misalnya pembakaran bahan Gambar 7. Kompor dapat 

bakar. menimbulkan energi panas 

Contoh: ketika kamu menghidupkan kompor, maka kamu akan merasakan 

panas. Energi kalor juga dapat dihasilkan dari energi kinetik benda-benda yang 

bergesekan. 



5. Energi cahaya 

Matahari rnerupakan salah satu 

sumber energi cahaya. Energi cahaya dapat 

diperoleh dari benda-benda yang dapat 

mernancarkan cahaya, rnisalnya api dan 

lampu. Energi cahaya biasanya disertai 

bentuk energi lain seperti energi kalor 

(panas). Bahkan dengan menggunakan sel 

surya, energi yang dipancarkan oleh 

matahari dapat diubah rnenjadi energi 

listrik. 

6. Energi pegas 

Semua benda yang elastis atau lentur 

memiliki energi pegas. Contoh benda elastis 

antara lain pegas, per, busur panah, 

trampolin, dan ketapel. Jika kamu menekan, 

menggulung, atau meregangkan sebuah 

benda elastis, setelah kamu rnelepaskan 

gaya yang kamu berikan maka benda 

tersebut akan kembali ke bentuk sernula. 

Ketika benda tersebut kamu beri gaya maka 

benda memiliki energi potensial. Ketika 

gaya kamu lepaskan, energi potensial pada 

benda berubah menjadi energi kinetik. 

7. Energi nuklir 

Energi nuklir merupakan energi yang 

dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi 

nuklir terjadi pada inti atom yang pecah 

atau bergabung menjadi inti atom yang lain 

dan partikel-partikel lain dengan 

melepaskan energi kalor. Reaksi nuklir 

terjadi di matahari, reaktor nuklir, dan born 

nuklir. Energi yang ditimbulkan dalam 
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Garnbar 8. Matahari merupakan 
salah satu sumber energi cahaya 

Gambar 9. Per pada sepeda 
motor merupakan salah satu 
benda yang memilki energi pegas 

Gambar 10. Pemanfaatan Energi 
Nuklir 



reaksi nuklir sangat besar, oleh karena itu 

energi nuklir dapat digunakan sebagai 

pembangkit listrik. 

8. Energi mekanik 

Mengapa kepala kita terasa sakit saat kita berenang di bawah air terjun yang 

deras? Hal itu disebabkan air terjun tersebut memiliki energi, yaitu energi mekanik. 

Besarnya energi mekanik merupakan penjumlahan antara besarnya energi kinetik 

dengan energi potensial. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda dapat ditulis 

secara matematis sebagai berikut. 

Em = E k +  Ep (1) 

Keterangan: 

Ern = energi mekanik (J) 

Ek = energi kinetik (J) 

Ep = energi potensial (J) 

a. Energi kinetik 

Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah 

energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Misalnya, angin yang bertiup dapat 

menggerakkan kincir angin. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut 

dengan energi kinetik. 

Besarnya energi kinetik suatu benda ditentukan oleh besar massa benda dan 

kecepatan geraknya. Hubungan antara massa benda (m), kecepatan (v), dan energi 

kinetik (Ek) dituliskan secara matematis dalam rumus berikut. 
1 

~ k = ; m ?  (2)  

Keterangan: 

m = massa (kg) 

v = kecepatan benda (rnls) 

b. Energi potensial 

Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. 

Misalnya, pada peristiwa jatuhnya buah mangga. Ketika buah mangga terjatuh, buah 

mangga tersebut memiliki energi kinetik karena geraknya. Akan tetapi ketika buah 

mangga masih berada di pohon, buah mangga tersebut memiliki energi potensial 

karena kedudukannya terhadap tanah. 

Sedangkan, saat buah mangga menyentuh tanah, energi potensialnya no1 karena 

kedudukannya terhadap tanah nol. 
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Besarnya energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. 

E p = m . g . h  

Keterangan: 

g = percepatan gravitasi bumi (m/s2) (g = 10 m/s2) 

h = ketinggian (m) 

1. Pengertian usaha 

Dalam kehidupan sering ditemukan suatu benda berpindah dari suatu posisi ke 

posisi yang lain. Sebagai contoh seseorang yang sedang mendorong trolly di 

supermarket sehingga trolly berpindah 

Dan seorang pekerja bangunan 
m 

mendorong gerobak sehingga gerobak 1 I&, 
jugs 

meny 

berpindah. 

rebabkan 

, Dorong 

gerobak 
'I: *,m dikatakan anak melakukan usaha. 9 ?iTT .i, +I- 

t 
Usaha didefinisikan sebagai energi I ,u 

. I: . q  
yang ditransfer oleh suatu gaya yang 

bekerja pada benda dan menyebabkan 

sebagai ~erkalian gaYa dengall Trolly sehingga trolly berpindah 

perpindahan benda. Satuan dari usaha 

adalah Joule. 

Dari pengertian ini usaha, ada dua syarat suatu benda melakukan usaha. 

Pertama, ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Kedua, terjadi perpindahan dari 

benda. Untuk gaya tetap dan searah dengan perpindahan, usaha dapat dirumuskan 

dalam bentuk: 

W-= F S 

dimana 

W = Usaha (Joule) 

F = Gaya (Newton) 

S = Perpindahan (m) 
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2. Kaitan Usaha dan Energi 

Sebelumnya telah disebutkan bahwa energi adalah kemampuan untuk 

melakukan usaha. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 3. 

Gambar 12. Usaha yang dilakukan oleh bola untuk berpindah setinggi h 
memerlukan energi 

Sebuah bola berada di atas lantai. Bola tersebut kemudian digerakkan ke atas 

dengan gaya F, akibatnya bola berpindah setinggi h. Hal ini berarti kita melakukan 

usaha untuk memindahkan bola dari lantai sampai setinggi h. Ketika bola bergerak, 

bola memiliki energi kinetik. Pada saat bola berada setinggi h, bola memiliki energi 

potensial. Besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan bola sama dengan 

selisih energi kinetiknya atau selisih energi potensialnya. 

A E p = A E k = W = F . s  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha sama dengan besamya pembahan 

energi pada benda. 
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1. Bacalah Bismillah sebelum menjawab soal-soal berikut! 

I h r i  lau:lrz 
anehh heri 
Y S Y S L Y  YE". 

2. Klik tugas yang ada pada kotak di bawah! 

3. Baca soal dan pahami dengan baik! 

4. Diskusikan soal-soal tersebut dengan kelompokrnu, dan lakukanlah diskusi 

dengan baik dan efektif. 

5 .  Setiap anggota hams berperan aktif dalam diskusi kelompok! 

6. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada pada kotak yang telah disediakan 

dengan tepat dan benar! 

7. Jika terdapat keraguan atau kesulitan dalam menjawab soal, hubungi guru 

pembimbing! 

8. Selesaikan semua tugas sesuai waktu yang diberikan! 

9. Setelah selesai, klik "submit all andfinish" 

10. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan sungguh-sungguh 

dan penuh semangat! 

{'" - - - .- - -. - -- - - - --a - - -. . - - - - . - 

"Selalu tanarnkan sifat jujur dalam setiap kegiatan, karena 

ujur mer upakan f aktor tert Iesar pen entu keb~ erhasi Ian 
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Pilihan Ganda 

1. Beriht ini merupakan sumber-sumber energi yang ada di bumi: 
(1) Minyak tanah 
(2) Matahari 
(3) Batu bara 
(4) Makanan 

Yang merupakan sumber energi utama di bumi adalah ............ 
a. (4) 
b. (2) 

c- (3) 
d. (1) 

2. Perhatikan gambar di bawah ini! 

Bentuk energi yang tersimpan pada gambar di atas adalah ... 
a. Energi Kimia 
b. Energi Potensial 
c. Energi Kinetik 
d. Energi Cahaya 

3. Satuan SI energi adalah Joule (J). Satuan Joule setara dengan ... 
a. d s  
b. N 
c. Nm 
d. Nlm 



4. Tumbuhan menghasilkan energi rnelalui proses .... 
a. Fotosintesis 
b. Radiasi 
c. Respirasi 
d. Modifikasi 

5. Sebuah meja didorong dengan sebuah gaya sebesar 200 N dan bergeser 2,5 m. 
Berapakah besar usaha yang dilakukan? 
a. 750 J 
b. 500 J 
c. 300 J 

d. 5000 J 

Essay 

1. Apa yang dimaksud dengan energi? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri dan 

disertai contoh! 

Jawab: 

2. Jelaskan proses terjadinya fotosintesis dan bentuk energi yang terlibat di 

dalarnnya! 

Jawab: 

3. Jelaskan 3 bentuk energi dan disertai contoh! 

Jawab: 



4. Apa yang dimaksud dengan usaha? Jelaskan dan beri 2 contoh! 

Jawab: 

5. Untuk menggeser meja sejauh 1.5 m, seorang anak melakukan usaha sebesar 

300 J. Berapa gaya yang diberikan anak tersebut pada meja ? 

Jawab: 
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MENJELASKAN PERUBAHAN BENTUK ENERGI, / 
HUKUMKONSERVASlENERG1,DANDAYA I !  

Sekolah 

Kelas 

: SMP N 8 Padang 

: VIII 

Semester : 1 

Pelajaran 1 Materi : IPA I Perubahan Bentuk Energi, 

Hukum Konservasi Energi, dan Daya ' 4 
; 3 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

t 
f" Baca d a n ~ a h r  ' %' 

PETUNJUKBEWAR t 

f 9 @ .< 
I .- - I 

4 
1, 

\ 
Berdo'alah sebelum memulai pekerjaan! 

i 

f \ 
Bacalah materi pelajaran sebelum menjawab 
pertanyaan yang diberikan! 

0 d 

Kerjakan soal-soal dengan sungguh-sungguh 
dan selesaikan sesuai waktu yang diberikan! 



f \ 
Lakukan diskusi kelompok dengan baik dan 
efektif? 

\ J 

Jika terdapat kesulitan, hubungi guru 
pembimbing ! 

KOMPETENSI & f I ' I 
W 4 1 S 4  ' # 

INDIKATOR ('f f 1 
i 

Iah Sk;: m. 
libs tor. da a 
Tujuan 

14 Standar Kompetensi 
k 

, 
I 

3. Memahami konsep gerak, peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan 

sehari-hari . w e t e n s i  j Dasar ! 
f 

3.2 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip "usaha dan 

energi" serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

I - 
lndi kator 

1. Mnjelaskan perubahan bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari 

2. Menjelaskan hukum konservasi energi dan contohnya dalam kehidupan sehari- 

hari 

3. Menjelaskan pengertian daya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

+? 

[ Tujuan Pembelajaran , 

-, 

1. Siswa dapat menjelaskan perubahan bentuk energi beserta contohnya dalam 

kehidupan sehari-hari 
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