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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejak tahun 2006, kurikulum 
pendidikan yang diberlakukan di negara dikenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 
masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 
pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender 
pendidikan, dan silabus. 

Dalam penyusunan KTSP guru memiliki peranan yang amat penting, terutama 
dalam hal penyusunan perangkat-perangkat pembelajaran (Silabus dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan mata pelajaran yang diampuhnya. Silabus setiap 
mata pelajaran disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 
ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP). Berikut ini dikemukakan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada Satuan Pendidikan SMP/MTs. 
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 
 
Satuan  Pendidikan   : Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Mata Pelajaran        : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
 
A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 
sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 
penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 
mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 
dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 
menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 
agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan 
untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 
IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia 
melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.  Penerapan IPA 
perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.  Di 
tingkat SMP/MTs diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, 
lingkungan, teknologi,  dan masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 
merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi  
bekerja ilmiah secara bijaksana.   
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk 
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu 
pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 
langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap 
ilmiah.  
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di SMP/MTs merupakan 
standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi 
acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan 
KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, 
bekerja ilm iah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. 

B. Tujuan  
Mata pelajaran IPA di SMP/MTs bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 
sebagai berikut. 
1. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaanNya 
2. Mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan 

prinsip IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 
masyarakat 

4. Melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap dan 
bertindak  ilmiah serta berkomunikasi 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga, dan 
melestarikan lingkungan serta sumber daya alam 
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6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai 
salah satu ciptaan Tuhan 

7. Meningkatkan pengetahuan mengenai konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 
untuk melanjutkan pendidikan  ke jenjang selanjutnya. 
 

C. Ruang Lingkup  
Bahan kajian IPA untuk SMP/MTs merupakan kelanjutan bahan kajian IPA SD/MI 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 
1. Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan 
2. Materi dan Sifatnya 
3. Energi dan Perubahannya 
4. Bumi dan Alam Semesta 

 
D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Kelas  VII,  Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Memahami prosedur 
ilmiah untuk 
mempelajari benda-
benda alam dengan 
menggunakan peralatan 

1.1 Mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan 
beserta satuannya  

1.2 Mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya 

1.3 Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan 

menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

2.  Memahami klasifikasi zat 2.1  Mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, 
dan larutan garam melalui alat dan indikator yang 
tepat  

2.2  Melakukan percobaan sederhana dengan bahan-
bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari 

2.3  Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana  
2.4  Membandingkan sifat unsur, senyawa, dan campuran 

3.  Memahami wujud zat dan 
perubahannya 

3.1  Menyelidiki sifat-sifat  zat berdasarkan wujudnya dan 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

3.2  Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.3  Melakukan percobaan yang berkaitan dengan 
pemuaian dalam kehidupan sehari-hari 

3.4  Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud 
zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

4.  Memahami berbagai sifat  
dalam perubahan fisika 
dan kimia 

4.1  Membandingkan sifat fisika dan sifat kimia zat 
4.2  Melakukan pemisahan campuran dengan berbagai 

cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia 
4.3  Menyimpulkan perubahan fisika dan kimia 

berdasarkan hasil percobaan sederhana 
4.4  Mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia melalui 

percobaan sederhana 
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Kelas   VII,   Semester  2  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami gejala-gejala 
alam melalui pengamatan 

5.1  Melaksanakan pengamatan objek  secara terencana 
dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala 
alam biotik dan a-biotik 

5.2  Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan  
dan gerak lurus berubah beraturan serta 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.3  Menggunakan mikroskop dan peralatan  pendukung 
lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan 

5.4  Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan 
pengamatan gejala-gejala alam 

6. Memahami keanekara-
gaman makhluk hidup 

6.1  Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 
6.2  Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-

ciri yang dimiliki 
6.3  Mendeskripsikan  keragaman pada sistem organisasi 

kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme  

7. Memahami saling 
ketergantungan dalam 
ekosistem 

7.1  Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara 
komponen ekosistem 

7.2  Mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman 
mahluk hidup dalam pelestarian ekosistem 

7.3  Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia 
terhadap lingkungan 

7.4  Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 
lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

 
 
Kelas VIII, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami berbagai sistem 
dalam kehidupan manusia 

 
 
 
 
 

1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan 
perkembangan pada makhluk hidup 

1.2  Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 
1.3  Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan 
1.4  Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia 

dan dan hubungannya dengan kesehatan 
1.5  Mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia 

dan hubungannya dengan kesehatan. 
1.6  Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada 

manusia dan hubungannya dengan kesehatan 

2. Memahami sistem dalam 
kehidupan tumbuhan 

 

2.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan  
tumbuhan 

2.2 Mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan 
transformasi energi pada tumbuhan hijau 

2.3 Mengidentifikasi macam-macam gerak pada 
tumbuhan 

2.4  Mengidentifikasi hama dan penyakit pada organ 
tumbuhan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 



 
169 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

3. Menjelaskan konsep 
partikel materi 

3.1 Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul  
3.2 Menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul 

dengan produk kimia sehari-hari 
3.3 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa 

4. Memahami kegunaan bahan 
kimia dalam kehidupan 

4.1 Mencari informasi tentang kegunaan dan efek samping 
bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari 

4.2 Mengkomunikasikan informasi tentang kegunaan dan 
efek samping bahan kimia   

4.3 Mendeskripsikan bahan kimia alami dan bahan kimia 
buatan dalam kemasan yang terdapat dalam bahan 
makanan 

4.4 Mendeskripsikan sifat/pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

4.5 Menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan 
psikotropika 

 
Kelas   VIII,  Semester  2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5.   Memahami peranan usaha, 
gaya, dan energi dalam 
kehidupan sehari-hari  

 
 

5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan 
gaya dan pengaruhnya pada suatu benda yang 
dikenai gaya 

5.2 Menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan 
berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 

5.3 Menjelaskan hubungan bentuk energi dan 
perubahannya, prinsip “usaha dan energi” serta 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.4 Melakukan percobaan tentang pesawat sederhana 
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.5  Menyelidiki tekanan pada benda padat, cair, dan gas 
serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

6.  Memahami konsep dan 
penerapan getaran, 
gelombang dan optika 
dalam produk teknologi 
sehari-hari 

6.1  Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang 
serta parameter-parameternya 

6.2  Mendeskripsikan konsep bunyi dalam kehidupan 
sehari-hari 

6.3  Menyelidiki sifat-sifat cahaya dan hubungannya 
dengan berbagai bentuk cermin dan lensa 

6.4  Mendeskripsikan alat-alat optik dan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari 
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Kelas IX,   Semester  1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1.  Memahami berbagai sistem 
dalam kehidupan manusia 

1.1  Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia 
dan hubungannya dengan kesehatan 

1.2  Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit 
yang berhubungan dengan sistem reproduksi 
pada manusia 

1.3  Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat 
indera pada manusia dan hubungannya dengan 
kesehatan 

2.  Memahami kelangsungan 
hidup makhluk hidup 

2.1   Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk 
hidup melalui adaptasi, seleski alam, dan 
perkembangbiakan 

2.2  Mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada 
makhluk hidup 

2.3  Mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil 
pewarisan sifat dan penerapannya. 

2.4  Mendeskripsikan  penerapan bioteknologi dalam 
mendukung kelangsungan hidup manusia 
melalui produksi pangan 

3.  Memahami konsep kelistrikan 
dan penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.1  Mendeskripsikan muatan listrik untuk 
memahami gejala-gejala listrik statis serta 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 

3.2  Menganalisis percobaan listrik dinamis dalam 
suatu rangkaian  serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.3  Mendeskripsikan prinsip kerja elemen dan arus 
listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari 

3.4  Mendeskripsikan hubungan energi dan daya 
listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan 
sehari-hari  

 
Kelas IX,  Semester 2  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Memahami konsep kemagnetan dan 
penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari 

4.1 Menyelidiki gejala kemagnetan dan cara 
membuat magnet 

4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan kemagnetan 
dalam produk teknologi 

4.3 Menerapkan konsep induksi 
elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip 
kerja beberapa alat yang memanfaatkan 
prinsip induksi elektromagnetik 
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5. Memahami sistem tata surya dan 
proses yang terjadi di dalamnya 

5.1  Mendeskripsikan karakteristik sistem tata 
surya  

5.2  Mendeskripsikan matahari sebagai bintang 
dan bumi sebagai salah satu planet 

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

5.4  Mendeskripsikan proses-proses khusus 
yang terjadi di lapisan lithosfer dan 
atmosfer yang terkait dengan perubahan 
zat dan kalor 

5.5   Menjelaskan hubungan antarar proses yang 
terjadi di lapisan lithosfer dan atmosfer 
dengan kesehatan dan permasalahan 
lingkungan 

 
E. Arah Pengembangan 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian 
perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian. 
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BAB II 

MODEL-MODEL PEMBELAJARAN IPA 

 
A.  Pengertian Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran diperkenalkan oleh B. Joyce dan M. Weil (1992) yang 
maknanya relatif berbenda dengan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan 
pendekatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran oleh Joyce dan Weil berdasar 
pada dua alasan. 

Pertama, istilah model mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, 
metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus, yakni: (1) 
rasional teoritik yang logis sesuai dengan susunan oleh para pengembangnya; (2) landasan 
pemikiran mengenai apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan 
dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. 

Kedua, model pembelajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang 
penting antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan 
pihak lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran 
diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaksnya, dan lingkungan belajar 
siswa. Dengan demikian, penggunaan model pembelajaran tertentu memungkinkan guru 
dapat  mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan pembelajaran yang lain. 

 
B.  Landasan Teori  Pengembangan Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran dikembangkan dengan berlandaskan pada beberapa teori 
belajar, antara lain: teori pemrosesan informasi, teori belajar sosial, teori konstruktivis, dan 
teori belajar bermakna. 

 
1. Teori Pemrosesan Informasi 

Para ahli teori pemrosesan informasi melakukan kajian tentang pembelajaran 
berdasarkan konsep memori manusia dengan alur atau sistem pemrosesan informasi yang 
mirip dengan pemrosesan informasi yang terjadi pada komputer. Langkah-langkah dalam 
sistem ini dimulai pada saat salah satu atau lebih indera kita (penglihat, pendengar, pembau, 
peraba, dan pengecap) menerima rangsangan dari luar (input). Rangsangan ini disimpan 
hanya sesaat di dalam sensori register, yaitu tempat rangsangan tersebut dikenali atau 
dipahami.  

Rangsangan-rangsangan yang mendapat atensi atau perhatian dan dikenali itu 
kemudian dipindahkan ke memori jangka pendek (short term memory), yaitu suatu tempat 
penyimpanan yang memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Memori jangka pendek juga 
berfungsi sebagai memori kerja (working memory) untuk menyimpan apa yang sedang kita 
pikirkan pada suatu saat tertentu, yaitu informasi yang diaktifkan atau sedang diproses. 
Informasi yang diaktifkan itu berasal dari memori jangka panjang (long term memory), yaitu 
suatu tempat di dalam sistem pikiran kita yang dapat menyimpan informasi dalam waktu 
lama. Sistem pemrosesan informasi digambarkan seperti berikut ini. 
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2. Teori Belajar Sosial 
Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura, yang dapar dipandang 

sebagai perluasan dari teori belajar perilaku. Hal ini cukup beralasan karena teori ini banyak 
menggunakan prinsip-prinsip teori belajar perilaku dengan penekanan pada efek atau 
isyarat perilaku dan proses mental siswa. 

Dalam penerapan teori belajar sosial, kita akan menggunakan reinforcement yang 
bersifat eksternal dan aktivitas kognitif yang bersifat internal untuk memperoleh 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari sumber atau tempat siswa belajar. Melalui 
pengamatan (observasi) dan interpretasi kognitif terhadap lingkungan sekitar banyak 
informasi dan penampilan bermakna yang dapat dipelajari. 

Bandura berpendapat bahwa sebagaian hasil belajar tidak dibentuk dari konsekuensi 
perilaku, tetapi dari suatu pemodelan (modelling).  Terdapat empat fase belajar berdasarkan 
pemodelan, yaitu: fase perhatian, fase retensi, fase reproduksi, dan fase motivasi. Urutan 
fase-fese tersebut diperlihatkan pada bagan di bawah ini. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Peristiwa/
Model 

Fase 
Perhatian 

Fase 
Retensi 

Fase 
Reproduksi 

Fase 
Motivasi 

Penampilan 

RANSANGAN EKSTERNAL (INPUT) 

PENCATATAN PENGINDERAAN HILANG 

ATENSI 

MEMORI JANGKA  
PENDEK 
                                                           MEMORI 
                   KERJA 

HILANG 
PENYIMPANAN 

SEMENTARA 

BELAJAR: 

Pengulangan, 

Hafalan, 

Pengkodean, 

Pemecahan 

masalah 

MEMORI JANGKA PANJANG 

PEMANGGILAN 

LUPA 

PENYIMPANAN 

JANGKA 

PANJANG 
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3. Teori Konstruktivis 
 Jean Piaget dikenal sebagai penggagas teori konstruktivis dalam pembelajaran. 

Piaget berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh perkembangan intelektual siswa dengan 
tiga aspeknya, yaitu: struktur, isi, dan fungsi . Perkembangan intelektual didasarkan pada 
dua fungsi, yaitu: organisasi dan adaptasi. Adaptasi dilakukan melalui proses asimilasi dan 
akomodasi. Dalam proses asimilasi siswa menggunakan struktur yang sudah ada pada 
sistem kognitifnya untuk dapat merespons rangsangan dari lingkungannya, sedangkan 
dalam proses akomodasi siswa memerlukan modifikasi struktur yang sudah ada pada 
sistem kognitifnya untuk dapat merespons rangsangan dari lingkungannya. 

Dari lahir hingga dewasa, semua manusia melalui empat tahap perkembangan 
intelektual, yaitu: sensori-motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional 
formal dengan urutan yang sama, tetapi dengan kecepatan masing-masing. Perkembangan 
intelektual dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman 
logiko-matematik, transmisi sosial, dan proses equilibrasi.  

Berkenaan dengan pengetahuan, Piaget berpendapat bahwa terdapat tiga jenis 
pengetahuan, yaitu: pengetahuan sosial, pengetahuan fisik, dan pengetahuan logiko-
matematik. Pengetahuan sosial dapat dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa, 
sedangkan pengetahuan fisik dan pengetahuan logiko-matematik harus dibangun sendiri 
oleh siswa dengan salah satu cara yaitu equilibrasi. 

Piaget dan para konstruktivis lainnya pada umumnya berpendapat bahwa dalam 
proses pembelajaran seharus guru memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh 
siswa. Dengan demikian, pembelajaran bukan sebagai proses pemindahan gagasan guru 
kepada siswa, tetapi sebagai proses dalam mengubah gagasan siswa yang mungkin salah.  

Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam menerapkan teori konstruktivis 
dalam pembelajaran adalah penggunaan siklus belajar. Terdapat tiga jenis siklus belajar 
yang menunjukkan suatu kontinum dari IPA yang bersifat deskriptif sampai kepada IPA 
yang bersifat eksperimental. Siklus belajar yang dimaksudkan adalah: deskriptif, empiris-
induktif, dan hipotetis-deduktif.  

 
4. Teori Belajar Bermakna 

Jerome S. Bruner dan David P. Ausubel tidak dapat dipisah dalam pembicaraan 
mengenai teori belajar bermakna. Siapapun yang terlibat dalam proses pembelajaran, maka 
sesungguhnya ia bermaksud untuk mencapai kebermaknaan belajar (kebermaknaan 
intelektual, kebermaknaan sosial, dan kebermaknaan spiritual).  

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada umumnya, 
pembelajaran IPA pada khususnya, Bruner menekankan pentingnya struktur pengetahuan 
yang berimplikasi pada pengembangan kurikulum, kesiapan siswa untuk belajar, motivasi 
siswa untuk belajar, dan nilai intuisi dalam proses pembelajaran yang berimplikasi pada 
teknik-teknik intelektual untuk sampai kepada suatu temuan tanpa melalui langkah-langkah 
analitis. 

Bruner beranggapan bahwa belajar mencakup tiga proses, yaitu: perolehan informasi 
baru, transformasi pengetahuan, serta menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. 
Pandangan Bruner tentang belajar disebutnya sebagai konseptualisme intstrumental yang 
didasarkan pada dua prinsip, yaitu: pengetahuan seseorang mengenai  alam yang 
menunjukkan model-model kenyataan yang telah ia bangun. Model-model tersebut mula-
mula diadopsi dari budaya seseorang kemudian diadaptasi dalam rangka penggunaannya 
terhadap orang lain. 

Berkenaan dengan belajar bermakna, Bruner menegaskan bahwa belajar bermakna 
hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan karena pengetahuan yang diperoleh melalui 
penemuan akan bertahan lama dan memiliki nilai transfer yang baik. Selain itu, belajar 



 
175 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

penemuan dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih 
keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. 

Pembahasan mengenai belajar bermakna oleh Ausubel dimulai dari pendapatnya 
yang menyatakan bahwa belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi 
pertama berkenaan dengan cara informasi atau materi pembelajaran disajikan kepada siswa 
(melalui penerimaan atau penemuan). Dimensi kedua berkenaan dengan bagaimana cara 
siswa dapat mengaitkan informasi baru pada struktur kognitif yang telah ada (fakta, konsep, 
prosedur, dan generalisasi).  

Inti dari teori Ausubel tentang belajar bermakna adalah ungkapannya yang 
menyatakan bahwa faktor paling penting dalam proses proses pembelajaran adalah apa 
yang telah diketahui oleh siswa. Dengan demikian, Ausubel menegaskan bahwa belajar 
bermakna pada diri siswa apabila ia sudah mampu mengaitkan informasi baru pada konsep-
konsep relevan yang terdapat di dalam struktur kognitifnya. Ausubel mengecam ahli 
pendidikan yang menyamakan antara belajar penerimaan dan belajar hafalan, karena 
mereka berpendapat bahwa belajar bermakna hanya terjadi jika siswa menemukan sendiri 
pengetahuan. Bagi Ausubel, belajar penerimaan dapat dibuat bermakna dengan cara 
menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Belajar penemuan akan rendah 
kebermaknaannya dan menghasilkan pengetahuan hafalan jika dilakukan secara coba-coba 
atau tebak-tebakan. Belajar penemuan yang sangat bermakna jika dilakukan melalui 
langkah-langkah penelitian ilmiah.  

Untuk dapat menerapkan teori Ausubel, guru perlu memperhatikan pengatur awal 
(advance organizer) yang berimplikasi terhadap apersepsi (pengetahuan awal dan prasyarat 
pengetahuan) pada awal pembelajaran,  melakukan pengembangan dan elaborasi konsep-
konsep yang berlangsung dari umum ke khusus melalui proses diferensiasi progresif, 
melakukan rekonsiliasi integratif, dan menstimulasi berlangsungnya belajar superordinat. 
Atas dasar teori Ausubel, Novak mengemukakan gagasan peta konsep yang menyatakan 
hubungan antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi sehingga dapat membantu guru 
untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki oleh siswa. 

 
C. Rumpun Model Pembelajaran  

Joyce dan Weil membagi model-model pembelajaran ke dalam empat rumpun 
dengan berdasar pada cara belajar dan proses pengembangan  pribadi siswa. Keempat 
rumpun tersebut  adalah sebagai berikut 
1. Rumpun Pengolahan Informasi. 

Dalam rumpun ini ditekankan pada cara memproses informasi dalam fikiran siswa 
agar mereka dapat memahami pelajaran, misalnya dengan mengorganisasi data, 
merumuskan masalah, mengembangkan pembentukan konsep, mendorong siswa berfikir 
kreatif. Secara umum model ini dapat digunakan untuk pengembangan diri maupun untuk 
kemampuan sosial. 
2. Rumpun Pengembangan Pribadi. 

Dalam rumpun ini ditekankan  pengembangan pribadi dengan bertitik tolak pada  
kepentingan individual. Proses belajarnya ditujukan untuk memahami kemampuan dirinya 
kemudian meningkatkannya kepada kemampuan yang lebih tinggi misalnya lebih kreatif, 
lebih percaya diri lebih trampil, lebih sensitif, yang kesemuanya itu ditujukan untuk 
mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 
3. Rumpun Pengubahan Tingkah Laku. 

Dalam rumpun ini ditekankan  pengubahan tingkah laku dengan bertitik tolak pada  
asumsi yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki sistem komunikasi umpan balik, 
artinya ia dapat mengubah tingkah lakunya dari  informasi balik yang diterimanya. Oleh 
karena itu model belajarnya didasarkan atas stimulus response reinforcement (R-S-S). 
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Stimulus adalah suatu kondisi belajar dalam sembarang bentuk, dapat berupa suatu 
lingkungan yang pasif atau suatu perlakukan yang aktif. Reaksi terhadap stimulus ini 
disebut respon yang berupa tingkah laku. Selanjutnya diberi reinforcement atau penguat 
atau pengukuhan. Reinforcement dapat bersifat positif misalnya pujian atau hadiah dapat 
pula bersifat negatif seperti hukuman. 
4. Rumpun Pengembangan Sosial 

Dalam rumpun ini ditekankan pengembangan kecakapan sosial siswa dengan 
bertitik tolak pada asumsi yang menyatakan bahwa bekerja sama itu akan membentuk suatu 
synergi atau kekuatan sosial. Model ini pada dasarnya dirancang untuk memanfaatkan 
adanya fenomena tersebut, Penerapan model pembelajaran dalam rumpun ini  biasanya 
dilakukan dalam bentuk kelompok kecil, tetapi tidak berarti bahwa  belajar secara mandiri 
atau belajar dalam kelompok besar ditiadakan. 

 
D. Beberapa Model  Pembelajaran IPA. 
             Penggunaan model-model pembelajaran  dalam kelas bersifat relatif, tak ada satu 
model pembelajaran tertentu yang efektif untuk mengajarkan semua materi pembelajaran  
IPA/ fisika. Keragaman materi dan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa setelah 
pembelajaran menyebabkan adanya perbedaan  pola/strategi  yang digunakan untuk 
mencapainya. Berikut ini akan dibahas beberapa model pembelajaran  yang sering 
digunakan dalam pembelajaran IPA/Fisika pada jenjang pendidikan SMP/MTs.  
1. Model Pembelajaran Langsung (Direct instruction) 

Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran yang bersifat teacher 
center. Dalam menerapkan model pembelajaran langsung, harus mendemonstrasikan 
pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara langkah demi 
langkah. Hal ini dimaksudkan karena dalam pembelajaran peranan guru sangat dominan, 
dan dituntut untuk dapat menjadi seorang model yang menarik bagi siswa. 

Model pembelajaran  langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan 
kemampuan belajar siswa dalam memperoleh pengetahuan prosedural dan pengetahuan 
deklaratif. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang prosedur/langkah-langkah 
dalam melakukan sesuatu, seperti: prosedur penggunaan jangka sorong, mikrometer, neraca 
ohauss, ampere meter, dan lain-lain. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang 
sesuatu yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, seperti: teori atom, susunan dan nama-
nama  planet yang masuk dalam tatasurya kita.  Jadi, pada prinsipnya pengetahuan yang 
dapat diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung adalah pengetahuan 
yang telah ditata dengan baik sehingga mempunyai struktur yang  dapat dipelajari 
selangkah demi selangkah.  

Model pembelajaran langsung  mempunyai langkah-langkah atau sintaks  yang 
terdiri atas lima fase penting, seperti pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 1 

 Sintak Model  Pengajaran Langsung 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1  
Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa. 
Fase 2 
Mendemonstrasikan 
pengetahuan atau keterampilan 
Fase 3 
Membimbing pelatihan 

Menyampaikan tujuan, informasi latar 
belakang  pelajaran, pentingnya pelajaran, 
mempersiapkan siswa  untuk belajar 
Mendemonstrasikan keterampilan engan benar 
atau menyajikan informasi tahap demi tahap 
 
Merencanakan dan memberi bimbingan 
pelatihan awal 
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Fase 4 
Mengecek pemahaman siswa 
dan memberi umpan balik 
Fase 5 
Memberikan kesempatan untuk 
pelatihan lanjutan dan 
penerapan. 

Mencek apakah siswa telah berhasil melakukan 
tugas dengan baik memberi  umpan balik 
 
Mempersiapkan kesempatan melakukan 
pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus 
pada penerapan ke situasi  yang lebih 
kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

 
Pembelajaran langsung memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat hati-

hati di pihak guru. Supaya efektif, pembelajaran langsung mensyaratkan agar setiap detil 
keterampilan atau materi pembelajaran didefinisikan secara saksama. Demikian pula dengan 
demonstrasi dan jadwal pelatihan harus direncanakan dan dilaksanakan secara saksama. 

Dalam pembelajaran langsung, tujuan pembelajaran dapat rumuskan oleh guru 
bersama dengan siswa, tetapi harus disadari bahwa pembelajaran langsung tetap berpusat 
pada guru. Sistem pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus dapat 
memberi jaminan akan keterlibatan siswa, terutama  melalui aktivitas: memperhatikan, 
mendengarkan, dan resitasi (tanya jawab) yang terencana. Hal ini tidak berarti bahwa 
pembelajaran bersifat otoriter, dingin, dan tanpa humor. Dengan demikian, lingkungan 
pembelajaran berorientasi kepada tugas dan memberi harapan yang tinggi akan tercapainya 
hasil belajar yang lebih baik. 

 
2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 
dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam 
menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota saling membantu dan bekerjasama untuk 
memahami suatu bahan pembelajaran. Dalam kelompoknya, siswa harus: a) beranggapan 
sehidup, sepenanggungan bersama, b) bertanggungjawab atas segala sesuatu di dalam 
kelompoknya  seperti miliknya sendiri, c) memandang semua anggota kelompok 
mempunyai tujuan yang sama, d) membagi tugas  dan tanggungjawab yang sama diantara 
anggota kelompok, e) akan dievaluasi  atau diberi hadiah/ penghargaan, f) berbagi 
kepemimpinan dan butuh keterampilan untuk belajar bekerjasama selama proses belajar 
berlangsung, g) akan diminta pertanggungjawaban secara individu tentang materi yang 
ditangani dalam kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 
akademik dan juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Para 
pengembang model pembelajaran kooperatif telah menunjukkan bahwa model struktur 
penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik 
dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah 
norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pepbelajaran kooperatif dapat memberikan 
keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun siswa kelompok atas yang bekerja 
bersama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Tujuan penting lain yang dapat dicapai melalui pembelajaran kooperatif adalah 
untuk mengajarkan kepada siswa mengenai keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 
Keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh siswa untuk terjun ke masyarakat, karena 
banyak kerja orang dewasa yang dilakukan dalam bentuk tim atau organisasi yang saling 
bergantung satu sama lain. 

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya mempelajari materi pelajaran, 
tetapi mereka juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan kooperatif guna 
memperlancar hubungan kerja dan tugas. Hubungan kerja dapat dibangun dengan jalan 
mengembangkan komunikasi antara anggota kelompok, sedangkan tugas dilakukan dengan 
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jalan membaginya kepada setiap anggota kelompok. Keterampilan-keterampilan yang 
dimaksudkan adalah sebagai berikut. 

Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi: 
a. Menggunakan kesepakatan 
b. Menghargai kontribusi 
c. Mengambil giliran dan berbagi tugas 
d. Berada dalam kelompok 
e. Berada dalam tugas 
f. Mendorong partisipasi 
g. Mengundang orang lain untuk berbicara 
h. Menyelesaikan tugas pada waktunya 
i. Menghormati perbedaan individu 

 
Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi: 

a. Menunjukkan penghargaan dan simpati 
b. Mengungkapkan ketidak setujuan dengan cara yang dapat diterima 
c. Mendengarkan dengan aktif 
d. Bertanya 
e. Membuat ringkasan 
f. Menafsirkan 
g. Mengatur dan mengorganisir 
h. Menerima tanggungjawab 
i. Mengurangi ketegangan 

Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi: 
a. Mengelaborasi 
b. Memeriksa dengan cermat 
c. Menanyakan kebenaran 
d. Menetapkan tujuan 
e. Berkompromi 

  
Model pembelajaran kooperatif  memiliki langkah-langkah atau sintaks yang terdiri 

atas  enam fase penting, seperti pada tabel di bawah ini. 
Tabel 2 

 Sintaks Model  Pembelajaran Kooperatif 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1  
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa. 
Fase 2 
Menyajikan informasi 
Fase 3 
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 
Fase 4 
Membimbing kelompok bekerja 
dan belajar 
Fase 5 
Evaluasi 
 

Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
memotivasi siswa untuk belajar 
 
Menyajikan informasi kepada siswa melalui 
demonstrasi atau bahan bacaan 
Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara 
membentuk kelompok belajar dan membantu 
setiap kelompok agar melakukan transisi 
secara efisien 
Membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka mengerjakan tugas 
 
Mengevaluasi hasil belajar sesuai dengan 
materi pembelajaran atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 
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Fase 6 
Memberikan penghargaan 

Mencari cara-cara untuk menghargai baik 
upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok 

 
Lingkungan belajar untuk pembelajaran kooperatif dicirikan oleh proses demokrasi 

dan peran aktif siswa dalam menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana 
mempelajarinya. Guru menerapkan suatu struktur tingkat tinggi dalam pembentukan 
kelompok dan mendefinisikan semua prosedur, tatapi siswa diberi kebebasan dalam 
mengendalikan dari waktu ke waktu di dalam kelompoknya. Jika pembelajaran kooperatif 
diharapkan menjadi sukses, maka materi pembelajaran harus tersedia dan lengkap. 
       Ditinjau dari teknik pengelompokan dan tugas anggota kelompok,  model pembelajaran 
ini dapat divariasikan menjadi beberapa jenis, lima diantaranya adalah sebagai berikut. 
a. STAD (student Teams achievement division) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif jenis STAD adalah sebagai berikut. 
1. Guru membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dll) 
2. Guru menyajikan pelajaran 
3. Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota 

kelompok. Anggotanya yang sudah mengerti dapat  menjelaskan pada anggota 
lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. 

4. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis 
tidak boleh saling membantu 

5. Memberi evaluasi 
6. Kesimpulan 

 
b. Jigsaw 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw adalah sebagai berikut. 
1. Siswa dikelompokkan ke dalam = 4 anggota tim 
2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 
3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan 
4. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama 

bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab 
mereka 

5. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan 
bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan 
tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 
7. Guru memberi evaluasi 
8. Penutup  

 
c. GI (Group Investigation) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif jenis GI adalah sebagai berikut. 
1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen 
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 
3. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat tugas satu 

materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain 
4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif  yang 

bersifat penemuan 
5. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan 

kelompok 
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6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan 
7. Evaluasi  
8. Penutup  

 
d. NHT (Number Head Together) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif jenis GI adalah sebagai berikut. 
1. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor 
2. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya 
3. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota 

kelompok dapat mengerjakannya/mengetahui jawabannya 
4. Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan 

hasil kerjasama mereka 
5. Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain 
6. Kesimpulan 

 
e. TPS (Think-Pair-Share) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif jenis GI adalah sebagai berikut. 
1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 
2. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang disampaikan guru. 
3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2 orang) dan 

mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. 
4. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 
5. Berawal dari kegiatan tersebut, Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok 

permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. 
6. Guru memberi kesimpulan. 
7. Penutup.  

 
3.  Model Pembelajaran Berdasarkan Permasalahan 

Pembelajaran berdasarkan permasalahan (PBP) adalah model pembelajaran yang 
menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat 
memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan atau inkuiri. 
Peranan guru dalam PBP adalah mengajukan masalah, memfasilitasi penyelidikan dan 
dialog siswa, serta mendukung aktivitas belajar siswa. PBP diorganisasikan di sekitar situasi 
kehidupan nyata yang menghindari jawaban sederhana dan mengundang persaingan 
pemecahan masalah, penyelidikan autentik, kerja sama, serta menghasilkan karya yang 
dapat diperagakan. 

PBP sangat efektif digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi siswa, membantu siswa dalam memproses informasi yang dimiliki, dan membantu 
siswa untuk membangun pengetahuannya tentang dunia sosial dan dunia fisik yang ada di 
sekitarnya. PBP tidak dirancang untuk membantu guru dalam memberikan informasi 
sebanyak-banyaknya kepada siswa. PBP terutama dikembangkan untuk mengembangkan 
kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampil-an intelektual; belajar berbagai 
peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan 
menjadi pebelajar  siswa yang mandiri. 

Model pembelajaran berdasarkan permasalahan memiliki langkah-langkah atau 
sintaks yang terdiri atas  lima fase penting, seperti pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3 
 Sintaks Model  Pembelajaran Berdasarkan Permasalahan 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1  
Orientasi kepada masalah 
 
 
Fase 2 
Mengorganisasikan siswa untuk 
belajar 
Fase 3 
Membimbing penyelidikan 
individu maupun kelompok 
 
Fase 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
 
Fase 5 
Evaluasi 

Menyampaikan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 
pemecahan masalah yang dipilih. 
Membantu siswa mendefiniskan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah yang dipilih. 
Mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 
dan pemecahan masalah. 
Membantu siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai, seperti: 
laporan, video, dan model serta membantu 
mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 
Membantu siswa untuk melakukan refleksi 
atau  dan proses-proses yang mereka gunakan 

 
Lingkungan belajar untuk pembelajaran berdasarkan permasalahan didominasi oleh siswa 
(student center) yang dicirikan oleh adanya: keterbukaan, proses demokrasi, dan peran aktif 
siswa. Keseluruhan proses yang terjadi dalam pelaksanaan PBP diharapkan dapat 
membantu siswa untuk memiliki kemandirian, percaya pada keterampilan intelektual yang 
dimiliki, dan keterlibatan aktif dalam proses inkuiri.  
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BAB III 
 

PENYUSUNAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA 
 
 
A. Penyusunan Silabus Mata pelajaran IPA 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 
penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk menyusun silabus mata 
pelajaran IPA seyogyanya penyusun silabus memahami beberapa aspek, yaitu: karakteristik 
mata pelajaran IPA dan karakterisitik siswa. 
 
1. Karakteristik Mata Pelajaran IPA 

Pada aspek biologis, IPA mengkaji berbagai persoalan yang berkait dengan  berbagai 
fenomena pada makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan 
interaksinya dengan faktor lingkungan, pada dimensi ruang dan waktu. Untuk aspek fisis,  
sains memfokuskan diri pada benda tak hidup, mulai dari benda tak hidup yang dikenal 
dalam kehidupan sehari-hari seperti air, tanah, udara, batuan dan logam, sampai dengan 
benda-benda di luar bumi dalam susunan tata surya dan sistem galaksi di alam semesta. 
Untuk aspek kimia, sains mengkaji berbagai fenomena/gejala kimia baik pada makhluk 
hidup maupun  pada benda tak hidup yang ada di alam semesta. Ketiga aspek tersebut, 
ialah aspek biologis (biotis), fisis, dan khemis, dikaji secara simultan sehingga menghasilkan 
konsep yang utuh yang menggambarkan konsep-konsep dalam bidang kajian IPA.  Khusus 
untuk materi Bumi dan Antariksa dapat dikaji secara lebih dalam dari segi struktur maupun 
kejadiannya. Dalam penerapannya, Sains juga memiliki peranan penting dalam 
perkembangan peradaban manusia, baik dalam hal manusia mengembangkan berbagai 
teknologi yang dipakai untuk menunjang kehidupannya, maupun dalam hal menerapkan 
konsep IPA dalam kehidupan bermasyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 
dan pertahanan-keamanan. Oleh karena itu, struktur IPA juga tidak dapat dilepaskan dari 
peranan IPA dalam hal tersebut. 
 
a. Struktur Keilmuan IPA 

Agar peserta didik  SMP dapat mempelajari IPA dengan benar, maka IPA harus 
dikenalkan secara utuh, baik menyangkut objek, persoalan, maupun tingkat organisasi dari 
benda-benda yang ada di dalam jagat raya. Dimensi objek IPA meliputi: 
1) Benda-hidup: mencakup (a) Plantae (tumbuhan), (b) Animalium (hewan) termasuk di 

dalamnya manusia, (c) Fungi (jamur), (d) Protista, (e) Archebacteria, dan (f) Eubacteria 
2) Benda tak hidup: mencakup (a) bumi (tanah dan batuan, air, dan udara), (b) tata surya, 

(c) galaksi, dan (d) jagat raya (alam semesta) 
Berdasarkan tinjauan dari segi dimensi tingkat organisasi benda alam dapat dibuat  

gradasi mulai dari : (1). Sub-atom (proton, elektron, dan neutron), (2). Atom, (3). Molekul, 
(4).Unsur, senyawa, dan campuran, (5). Zat dan (6). Benda. Sebagai contoh bendanya berupa 
pohon, maka dari segi zat pohon tersusun atas zat padat berupa serat, zat cair berupa air dan 
zat terlarut di dalamnya terkandung juga gas yang terdapat dalam sel maupun antar sel. 

Dimensi tema/persoalan IPA dapat dikaji dari aspek-aspek berikut (Walde 
University, 2002:), yaitu: 
1) Tema/persoalan IPA   sebagai   proses   penemuan   (Science as inquiry) menyangkut:  (a).  

Penemuan ilmiah dan (b). Metode ilmiah. 
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2) Tema/persoalan IPA dari  aspek  fisika  (Physical science)    menyangkut: (a). Sifat materi 
dan perubahan sifat dalam materi, (b). Gerak dan gaya, dan (c). Transfer energi 

3) Tema/persoalan IPA dari aspek biologi (Living science) menyangkut: (a).  Struktur dan 
fungsi dalam sistem kehidupan, (b). Reproduksi dan Penurunan Sifat, (c).  Regulasi dan 
Tingkah Laku,  (d), Populasi dan Ekosistem, (e). Keragaman dan Adaptasi organisme. 

4) Tema/persoalan IPA dari aspek Bumi dan Antariksa (Earth and space science) mengkaji: 
(a). Struktur sistem bumi, (b).Sejarah Pembentukan Bumi, dan (c). Bumi dan Sistem Tata 
Surya 

5) Tema/persoalan IPA hubungannya dengan teknologi (Science and techno-logy) mengkaji: 
(a). Rancangan-rancangan  teknologi, (b). Keterkaitan IPA dan teknologi 

6) Tema/persoalan IPA dari perpektif personal dan sosial (Personal and social perpectives) 
mengkaji, (a). Kesehatan diri, (b). Populasi, sumber daya, dan lingkungan, (c). Bencana 
alam, (d). Resiko dan keuntungan, serta (e). Sains, teknologi, dan masyarakat. 

7) Tema/persoalan IPA dari sisi sejarah dan hakikat IPA (History and natural of science) 
mengkaji, (a). IPA sebagai hasil rekadaya/usaha keras manusia, (b). Hakikat IPA 
sebagai ilmu, dan (c).Sejarah perkembangan IPA sebagai ilmu. 

 
Bentley dan Watts (1989) mengemukakan bahwa persoalan atau tema IPA dapat 

dikaji dari aspek kemampuan yang akan dikembangkan pada diri peserta didik , yakni 
mencakup aspek mengkomunikasikan konsep secara ilmiah, aspek pengembangan konsep 
dasar sains, dan pengembangan kesadaran IPA dalam konteks ekonomi dan sosial.  

Kajian IPA untuk SMP jika ditinjau dari dimensi objek, tingkat organisasi, dan 
tema/peroalannya aspek fisis, kimia, dan biologi, akan banyak sekali jenis kajiannya. Oleh 
karena itu, agar peserta didik  SMP dapat mengenal kebulatan IPA sebagai ilmu, maka 
seluruh tema/persoalan IPA pada berbagai jenis objek dan tingkat organisasinya dapat 
dijadikan bahan kajian, sepanjang tetap dalam kerangka pengenalan. Dengan kata lain, 
kajian IPA untuk SMP hendaknya luas untuk memenuhi keutuhannya. Dengan demikian, 
IPA sebagai mata pelajaran hendaknya diajarkan secara utuh atau terpadu, tidak dipisah-
pisahkan antara Biologi, Fisika, Kimia, dan Bumi Antariksa. Selain tidak jelasnya keutuhan 
konsep IPA sebagai ilmu (karena aspek IPA, teknologi dan masyarakat tidak terlingkupi), 
juga berat bagi peserta didik  SMP karena konsep IPA menjadi kumpulan dari konsep-
konsep Biologi ditambah dengan Fisika, Kimia, dan Bumi Antariksa. Hal ini mengingat 
tingkat berpikir sebagian besar peserta didik  SMP masih pada taraf perubahan/transisi dari 
fase kongkrit ke fase operasi formal. Hanya sebagian kecil peserta didik  SMP yang sudah 
dapat benar-benar pada tataran operasi formal, karena fase formal mulai dicapai oleh anak 
pada usia 14 tahun, itupun penyelelidikannya dilakukan pada  bangsa-bangsa Anglosakson 
(Carin dan Sund, 1989).   

 
b. Metode dan Sikap  Ilmiah Bidang IPA 

  IPA sebagai ilmu terdiri dari produk dan proses. Produk IPA terdiri atas fakta 
(misalnya: orang menghirup udara dan mengeluarkan udara dari hidungnya, biji kacang 
hijau muncul hipokotil dan dan epikotilnya dan akan bertambah panjang ukurannya saat 
ditanam pada kapas yang disiram air), konsep (misalnya: udara yang dihirup ke dalam 
paru-paru lebih banyak kandungan oksigennya dibandingkan udara yang dikeluarkan dari 
paru-paru, logam memuai bila dipanaskan), prinsip (misalnya: kehidupan memerlukan 
energi, benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan), prosedur (misal, pengamatan, 
pengukuran, tabulasi data, analisis data) teori, (misalnya: teori evolusi, teori asal mula 
kehidupan), hukum dan postulat (misalnya, hukum Boyle, Archimedes, Postulat Kock). 
Semua itu merupakan produk yang diperoleh melalui serangkaian proses penemuan ilmiah 
melalui metoda ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah.  
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Ditinjau dari segi proses, maka IPA memiliki berbagai keterampilan sains, misalnya: 
(a) mengidentifikasi dan menentukan variabel tetap/bebas dan variabel berubah/tergayut, 
(b) menentukan apa yang diukur dan diamati, (c) keterampilan mengamati menggunakan 
sebanyak mungkin indera (tidak hanya indera penglihat), mengumpulkan fakta yang 
relevan, mencari kesamaan dan perbedaan, mengklasifikasikan, (d) keterampilan dalam 
menafsirkan hasil pengamatan seperti mencatat secara terpisah setiap jenis pengamatan, dan 
dapat menghubung-hubungkan hasil pengamatan, (e) keterampilan menemukan suatu pola 
dalam seri pengamatan, dan keterampilan dalam mencari kesimpulan hasil pengamatan, (f) 
keterampilan dalam meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan hasil-hasil pengamatan, 
dan (g) keterampilan menggunakan alat/bahan dan mengapa alat/bahan itu digunakan. 
Selain itu adalah keterampilan dalam menerapkan konsep, baik penerapan konsep dalam 
situasi baru, menggunakan konsep dalam pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang 
sedang terjadi, maupun dalam menyusun hipotesis. 

Keterampilan IPA juga menyangkut keterampilan dalam berkomunikasi seperti (a) 
keterampilan menyusun laporan secara sistematis, (b) menjelaskan hasil percobaan atau 
pengamatan, (c) cara mendiskusikan hasil percobaan, (d) cara membaca grafik atau tabel, 
dan (e) keterampilan mengajukan pertanyaan, baik bertanya apa, mengapa dan bagaimana, 
maupun bertanya untuk meminta penjelasan serta keterampilan mengajukan pertanyaan 
yang berlatar belakang hipotesis. Jika aspek-aspek proses ilmiah tersebut disusun dalam 
suatu urutan tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang 
dihadapi, maka rangkaian proses ilmiah itu menurut Towle (1989) menjadi suatu metode 
ilmiah.   

Rezba dkk. (1995) mendeskripsikan keterampilan proses IPA yang harus 
dikembangkan  pada diri peserta didik  mencakup kemampuan yang paling sederhana yaitu 
mengamati, mengukur sampai dengan kemampuan tertinggi yaitu kemampuan  
bereksperimen. Secara skematis jalinan kemampuan proses IPA dapat digambarkan pada 
gambar 2.  

Menurut Bryce dkk. (1990)  keterampilan  proses IPA mencakup  keterampilan dasar 
(basic skill) sebagai kemampuan yang terendah,  kemudian diikuti dengan keterampilan 
proses (process skill). Sebagai keterampilan tertinggi adalah  keterampilan investigasi 
(investigation skill). Keterampilan dasar mencakup: (a) melakukan pengamatan (observational 
skill), (b)  mencatat data (recording skill), (c) melakukan pengukuran (measurement skill), (d)  
mengimplementasikan prosedur (procedural skill),  dan (e)  mengikuti instruksi (following 
instructions). Keterampilan proses  meliputi: (a)  menginferensi (skill of inference) dan (b)  
menyeleksi berbagai cara/prosedur (selection of procedures). Keterampilan investigasi berupa 
keterampilan merencanakan dan melaksanakan serta melaporkan hasil investigasi.  
Keterampilan tersebut juga harus didasari oleh sikap ilmiah seperti sikap antusias,  
ketekunan, kejujuran, dan sebagainya.  

Mengingat dari perkembangan mental peserta didik  SMP/MTs menurut Piaget 
(Carin dan Sund, 1989) sebagian besar pada taraf transisi dari fase konkrit ke fase operasi 
formal, maka diharapkan sudah mulai dilatih untuk mulai mampu berpikir abstrak. Oleh 
karena itu, pembelajaran IPA di SMP terutama di kelas III hendaknya sudah mengenalkan 
peserta didik  kepada kemampuan untuk mulai melakukan investigasi/penyelidikan 
walaupun sifatnya masih sangat sederhana. 

Setidaknya, peserta didik sudah mulai dilatih untuk merencanakan 
pengamatan/percobaan sederhana, mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis 
berdasar pustaka bukan sekedar menurut dugaan yang rasional berdasar logika, mampu 
melakukan dan melaporkan percobaan/pengamatan baik secara tertulis maupun lisan. Jika 
hal seperti itu dibiasakan maka hasil belajar yang dapat dicapai  benar-benar akan memuat 
unsur kognitif, afektif dan psikomotor.  
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Untuk peserta didik sekolah menengah dalam konteks melakukan 
penyelidikan/investigasi  sederhana, peserta didik  seharusnya sudah dilatih bagaimana ia 
harus mengorganisasi data untuk menjawab pertanyaan, atau bagaimana ia dapat 
mengorganisasi kejadian-kejadian untuk dijadikan alasan pembenar yang paling kuat. Selain 
itu, proses IPA  juga mencakup kemampuan untuk mengkomunikasikan baik secara tertulis 
berupa pembuatan tulisan/karangan, pemberian label, menggambar, melengkapi peta 
konsep, mengembangkan/melengkapi petunjuk kerja, membuat grafik dan 
mengkomunikasikan secara lesan kepada orang lain (Walden University, 2000).  

Menurut  DES (Cavendish, at all., 1990) proses IPA untuk sekolah menengah sudah 
berbeda dengan sekolah dasar, yaitu meliputi: (a) kegiatan melakukan observasi, (b) memilih 
kegiatan observasi yang relevan dengan investigasi/penyelidikannya untuk dipelajari lebih 
lanjut, (c) menemukan dan mengidentifikasi pola-pola baru  dan menghubungkannya 
dengan pola-pola yang sudah ada, (d) menyarankan dan menilai penjelasan-penjelasan dari 
pola-pola yang ada, (e) mendesain dan melaksanakan percobaan, termasuk  melakukan 
berbagai pengukuran untuk menguji  pola-pola yang ada, mengkomunikasikan (baik secara 
verbal, dalam bentuk matematika, atau grafik) dan menginterpretasi tulisan-tulisan dan 
bahan ajar lainnya, (f) memakai peralatan dengan efektif dan hati-hati, (g) menggunakan 
pengetahuan untuk melaksanakan investigasi, (h) menggunakan pengetahuannya untuk 
memecahkan problem-problem yang berkait dengan teknologi. 

Mengingat demikian luasnya kawasan kajian  keilmuan IPA berdasar ragam obyek, 
ragam tingkat organisasi, dan ragam tema persoalannya, maka dalam membelajarkan 
peserta didik  untuk menguasai IPA bukan pada banyaknya konsep yang harus dihafal, 
tetapi lebih kepada bagaimana agar peserta didik  berlatih menemukan konsep-konsep IPA 
melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah, dan peserta didik  dapat melakukan kerja ilmiah, 
termasuk dalam hal meningkatkan kreativitas dan mengapresisasi nilai-nilai.     

 
2. Karakteristik Peserta Didik 

Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan 
dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang perlu 
dipenuhi (pangan, sandang, papan), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk 
mendapatkan pengakuan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya (menjadi dirinya 
sendiri sesuai dengan potensinya).  

Dalam tahap perkembangannya, peserta didik  SMP berada pada tahap periode  
perkembangan yang sangat pesat, dari segala aspek. Berikut ini disajikan perkembangan 
yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, 
psikomotor, dan afektif. 

 
a. Perkembangan Aspek Kognitif 

Menurut Piaget (1970), periode yang dimulai pada usia 12 tahun, yaitu yang lebih 
kurang sama dengan usia peserta didik  SMP, merupakan ‘period of formal operation’. Pada 
usia ini, yang berkembang pada peserta didik  adalah kemampuan berfikir secara simbolis 
dan bisa memahami sesuatu secara bermakna (meaningfully) tanpa memerlukan objek yang 
konkrit atau bahkan objek yang visual. Peserta didik  telah memahami hal-hal yang bersifat 
imajinatif. Implikasinya dalam pembelajaran IPA  bahwa belajar akan bermakna kalau input 
(materi pelajaran) sesuai dengan minat dan bakat peserta didik . Pembelajaran IPA akan 
berhasil kalau penyusun silabus dan guru mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dan 
variasi input dengan harapan serta karakteristik peserta didik  sehingga motivasi belajar 
mereka berada pada tingkat maksimal. Pada tahap perkembangan ini juga berkembang 
ketujuh kecerdasan dalam Multiple Intelligences yang dikemukakan oleh Gardner (1993), 
yaitu: (1) kecerdasan linguistik (kemampuan berbahasa yang fungsional), (2) kecerdasan 
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logis-matematis (kemampuan berfikir runtut), (3) kecerdasan musikal (kemampuan 
menangkap dan menciptakan pola nada dan irama), (4) kecerdasan spasial (kemampuan 
membentuk imaji mentaltentang realitas), (5) kecerdasan kinestetik-ragawi (kemampuan 
menghasilkan gerakan motorik yang halus), (6) kecerdasan intra-pribadi (kemampuan untuk 
mengenal diri sendiri dan mengembangkan rasa jati diri), kecerdasan antarpribadi 
(kemampuan memahami orang lain). Di antara ketujuh macam kecerdasan ini sesuai dengan 
karakteristik keilmuan IPA akan dapat berkembang pesat dan bila dapat dimanfaatkan oleh 
guru IPA untuk berlatih mengeksplorasi gejala alam, baik gejala kebendaan maupun gejala 
kejadian/peristiwa guna membangun konsep IPA.    

 
b. Perkembangan Aspek Psikomotor 

Aspek psikomotor merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh 
guru. Perkembangan aspek psikomotor juga melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut 
antara lain sebagai berikut. 
 
1) Tahap kognitif 

Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Ini terjadi 
karena peserta didik  masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. 
Dia harus berpikir sebelum melakukan suatu gerakan. Pada tahap ini peserta didik  sering 
membuat kesalahan dan kadang-kadang terjadi tingkat frustasi yang tinggi. 

 
2) Tahap asosiatif 

Pada tahap ini, seorang peserta didik  membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk 
memikirkan tentang gerakan-gerakannya. Dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan  yang 
sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Tahap ini masih dalam tahap 
pertengahan dalam perkembangan psikomotor. Oleh karena itu, gerakan-gerakan pada 
tahap ini belum merupakan gerakan-gerakan yang sifatnya otomatis. Pada tahap ini, seorang 
peserta didik  masih menggunakan pikirannya untuk melakukan suatu gerakan tetapi waktu 
yang diperlukan untuk berpikir lebih sedikit dibanding pada waktu dia berada pada tahap 
kognitif. Dan karena waktu yang diperlukan untuk berpikir lebih pendek, gerakan-
gerakannya sudah mulai tidak kaku. 

 
3) Tahap otonomi 

Pada tahap ini, seorang peserta didik  telah mencapai tingkat autonomi yang tinggi. 
Proses belajarnya sudah hampir lengkap meskipun dia tetap dapat memperbaiki gerakan-
gerakan yang dipelajarinya. Tahap ini disebut tahap autonomi karena peserta didik  sudah 
tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan. Pada tahap ini, 
gerakan-gerakan telah dilakukan secara spontan dan oleh karenanya gerakan-gerakan yang 
dilakukan juga tidak mengharuskan pembelajar untuk memikirkan tentang gerakannya. 
 
c. Perkembangan Aspek Afektif 

Keberhasilan proses pembelajaran IPA juga ditentukan oleh pemahaman tentang 
perkembangan aspek afektif peserta didik . Ranah afektif tersebut mencakup emosi atau 
perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Bloom (Brown, 2000) memberikan definisi 
tentang ranah afektif yang terbagi atas lima tataran afektif yang implikasinya dalam peserta 
didik  SMP lebih kurang sebagai berikut: (1) sadar akan situasi, fenomena, masyarakat, dan 
objek di sekitar; (2) responsif terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka; 
(3) bisa menilai; (4) sudah mulai bisa mengorganisir nilai-nilai dalam suatu sistem, dan 
menentukan hubungan di antara nilai-nilai yang ada; (5) sudah mulai memiliki karakteristik 
dan mengetahui karakteristik tersebut dalam bentuk sistem nilai. 
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Pemahaman terhadap apa yang dirasakan dan direspon, dan apa yang diyakini dan 
diapresiasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam teori pemerolehan bahasa 
kedua atau bahasa asing. Faktor pribadi yang lebih spesifik dalam tingkah laku peserta didik  
yang sangat penting dalam penguasaan berbagai materi pembelajaran, yang meliputi: 
(a)Self-esteem, yaitu penghargaan yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri; (b) 
Inhibition, yaitu sikap mempertahankan diri atau melindungi ego; (c) Anxiety (kecemasan), 
yang meliputi rasa frustrasi, khawatir, tegang, dan sebagainya; (d) Motivasi, yaitu dorongan 
untuk melakukan suatu kegiatan; (e) Risk-taking, yaitu keberanian mengambil risiko; dan (f) 
Empati, yaitu sifat yang berkaitan dengan pelibatan diri individu pada perasaan orang lain.   

Dalam Pengembangan silabus, para pengembang silabus (para guru secara mandiri 
atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah 
Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Dinas Pendidikan) hendaknya mengacu kepada prinsip-
prinsip pengembangan silabus, yakni sebagai berikut. 
a. Ilmiah: yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus 

benar dan dapat dipertangungjawabkan secara keilmuan. 
b. Relevan: cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam 

silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan 
spiritual peserta didik. 

c. Sistematis: komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam 
mencapai kompetensi. 

d. Konsisten: ada hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 
indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 
sistem penilaian. 

e. Memadai: cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapain kompetensi 
dasar. 

f. Aktual dan kontekstual: cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan 
seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

g. Fleksibel: keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, 
pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.  
Sementara itu, materi ajar ditentukan berdasarkan dan atau memperhatikan kultur 
daerah masing-masing.  Hal ini dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak 
tercerabut dari lingkungannya. 

h. Menyeluruh: komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 
afektif, psikomotor). 

Pengembangan silabus sesuai dengan penggarisan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) mengikuti tahap-tahap seperti berikut ini. 
a. Perencanaan: Tim yang ditugaskan untuk menyusun silabus terlebih dahulu perlu 

mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai 
untuk mengembangkan silabus. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multi media dan internet. 

b. Pelaksanaan:  Dalam melaksanakan penyusunan silabus, penyusun silabus perlu 
memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti 
Standar Isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan dan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

c. Perbaikan: Buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Pengkajian dapat melibatkan para spesialis kurikulum, ahli mata 
pelajaran, ahli didaktik-metodik, ahli penilaian, psikolog, guru/instruktur, kepala 
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sekolah, pengawas, staf profesional dinas pendidikan, perwakilan orang tua peserta 
didik , dan peserta didik  itu sendiri. 

d. Pemantapan: Masukan dari pengkajian ulang dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk memperbaiki buram awal. Apabila telah memenuhi kriteria rancangan silabus 
dapat segera disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang 
berkepentingan lainnya. 

e. Penilaian silabus: Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan 
mengunakaan model-model penilaian kurikulum. 

Dalam penyusunannya, silabus sekurang-kurangnya memuat komponen berikut ini. 
a. Identitas Silabus 
b. Standar Kompentensi 
c. Kompetensi Dasar 
d. Materi Pokok/Pembelajaran 
e. Kegiatan Pembelajaran 
f. Indikator 
g. Penilaian 
h. Alokasi Waktu 
i. Sumber Belajar 
 

Komponen-komponen silabus di atas, selanjutnya dapat disajikan dalam contoh 
format silabus secara horisontal atau vertikal sebagai berikut. 

 
Format 1: Horizontal 

SILABUS 
 

Sekolah       : SMP 
Kelas     : ........ 
Mata Pelajaran         : ........ 
Semester     : ........ 
Standar Kompetensi : 1............ 
    2............  

 
Kompetensi  

Dasar 

 
MateriPokok / 
Pembelajaran 

 
Kegiatan 

 Pembelajaran 
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 
 Waktu 

Sumber  
Belajar 

Teknik Bentuk 
 Instrumen 

Contoh 
Instrumen 

1.1.  
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Format 2: Vertikal 
SILABUS 

 
Nama Sekolah  :.................................... 
Mata Pelajaran   :.................................... 
Kelas/Semester  :.................................... 
 
1. Standar Kompetensi : ......................  
 
2. Kompetensi Dasar : ......................  
 
3.Materi Pokok/Pembelajaran  : ...................... 
 
4. Kegiatan Pembelajaran  : ....................... 
 
5. Indikator    : ....................... 
 
6. Penilaian    : ....................... 
 
7. Alokasi Waktu   : ....................... 
 
8. Sumber Belajar   : ....................... 

 
Catatan:  
* Kegiatan Pembelajaran: kegiatan-kegiatan yang spesifik yang dilakukan peserta didik  

untuk mencapai SK dan KD 
* Alokasi waktu: termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran  

(n x 40 menit) 
* Sumber belajar: buku teks, alat, bahan, nara sumber,atau lainnya. 
 
 
Langkah-langkah yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pengembang silabus 

adalah sebagai berikut. 
 

a. Mengisi Identitas Silabus 
Identitas terdiri dari nama sekolah, kelas, mata pelajaran, dan semester.  Identitas 

silabus ditulis di atas matriks silabus. 
 

b. Menuliskan Standar Kompetensi 
Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan 
dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar Kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar) Mata Pelajaran. Sebelum menuliskan Standar 
Kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji Standar Isi mata pelajaran dengan 
memperhatikan hal-hal : (1) urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau SK 
dan KD; (2) keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 
pelajaran; dan (3) keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata 
pelajaran. 
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c. Menuliskan Kompetensi Dasar 
Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki 

peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih 
dari yang tercantum dalam Standar Isi. 

Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih dahulu 
mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan 
hal-hal: (1) urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan 
Kompetensi Dasar; (2) keterkaitan antar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam 
mata pelajaran; dan (3) keterkaitan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar antarmata 
pelajaran. 
 
d. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 

Dalam mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran penyusun silabus harus 
dipertimbangkan: (1) relevansi materi pokok dengan SK dan KD; (2) tingkat perkembangan 
fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta  didik; (3) kebermanfaatan bagi 
peserta didik; (4) struktur keilmuan; (5) kedalaman dan keluasan materi; (6) relevansi 
dengan kebutuhan peseta didik dan tuntutan lingkungan; dan (7) alokasi waktu. 

Selain itu  penyusun silabus harus juga memperhatikan hal-hal: (1) kesahihan 
(validity): materi memang benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya; (2) tingkat 
kepentingan (significance): materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh 
peserta didik  diperlukan oleh peserta didik; (3) kebermanfaatan (utility): materi tersebut 
memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya; (4) layak 
dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun 
aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat; dan (5) menarik minat (interest): 
materinya menarik minat peserta didik  dan memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut. 
 
e. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi 
dasar. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan 
pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Kegiatan 
pembelajaran memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.  

Kriteria dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 
(1) Kegiatan pembelajaran disusun bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan proses 
pembelajaran secara profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

(2) Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi dasar secara 
utuh. 

(3) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta 
didik  secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 

(4) Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik  (student-centered). Guru harus selalu 
berpikir kegiatan apa yang bisa dilakukan agar peserta didik  memiliki kompetensi yang 
telah ditetapkan. 

(5) Materi  kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
(6) Perumusan kegiatan pembelajaran harus jelas memuat materi yang harus dikuasai untuk 

mencapai Kompetensi Dasar. 
(7) Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat penting artinya bagi KD-KD yang 

memerlukan prasyarat tertentu. 
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(8) Pembelajaran  bersifat spiral (terjadi pengulangan-pengulangan pembelajaran materi 
tertentu). 

(9) Rumusan pernyataan dalam Kegiatan Pembelajaran minimal mengandung dua unsur 
penciri yang mencerminkan pengelolaan kegiatan pembeljaran peserta didik , yaitu 
kegiatan dan objek belajar. 

Pemilihan kegiatan pembelajaran mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
(1) memberikan peluang bagi peserta didik  untuk mencari, mengolah, dan menemukan 

sendiri pengetahuan, di bawah bimbingan guru; 
(2) mencerminkan ciri khas dalam pegembangan kemampuan mata pelajaran; 
(3) disesuaikan dengan kemampuan peserta didik , sumber belajar dan sarana yang tersedia; 
(4) bervariasi dengan mengombinasikan kegiatan individu/perorangan, berpasangan, 

kelompok, dan klasikal; dan 
(5) memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan individual peserta didik  seperti: bakat, 

minat, kemampuan, latar belakang keluarga, sosial-ekomomi, dan budaya, serta masalah 
khusus yang dihadapi peserta didik  yang bersangkutan. 
 

f. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh 

perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata 
pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional 
yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk 
menyusun alat penilaian. 

Untuk mengembangkan instrumen penilaian, terlebih dahulu diperhatikan indikator.  
Oleh karena itu, di dalam penentuan indikator diperlukan kriteria-kriteria berikut ini. 

(1) Sesuai tingkat perkembangan berpikir peserta didik; 
(2) Berkaitan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar; 
(3) Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills); 
(4) Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik  secara utuh 

(kognitif, afektif, dan psikomotor); 
(5) Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan; 
(6) Dapat diukur/dapat dikuantifikasikan/dapat diamati; dan 
(7) Menggunakan kata kerja operasional. 

 
g. Menetapkan Sistem Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 
indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga komponen penting, yang meliputi: 
(1) teknik penilaian, (2) bentuk instrumen, dan (3) contoh instrumen. 
 
h.   Menentukan Alokasi Waktu 

Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu 
Kompetensi Dasar tertentu, dengan memperhatikan: 
a. minggu efektif per semester, 
b. alokasi waktu mata pelajaran, dan 
c. jumlah kompetensi per semester. 

 
i.    Menentukan Sumber Belajar   

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan 
pembelajaran, yang dapat berupa: buku teks, media cetak, media elektronika, nara sumber, 
lingkungan alam sekitar, dan sebagainya.  
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Contoh Silabus: 
 

SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMP XXX 
Mata Pelajaran   : IPA-Fisika 
Kelas/Semester  : VII/1 
1. Standar Kompetensi                 :  Memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari 

benda-benda alam dengan menggunakan peralatan 

2. Kompetensi Dasar                    :  Mendeskripsikan besaran pokok dan besaran 
turunan beserta satuannya 

3.Materi Pokok/Pembelajaran   : Besaran dan Satuan 
4. Kegiatan Pembelajaran           : 1.Berdiskusi untuk dapat menunjukkan pengertian 

besaran pokok dan besaran turunan 
                                                            2.Berdiskusi untuk dapat mengelompok besaran 

pokok dan besaran turunan beserta satuannya. 
                                                            3.Berdiskusi untuk dapat menunjukkan definisi 

besaran-besaran pokok. 
                                                            4.Berdiskusi untuk dapat menemukan satuan 

besaran  turunan berdasarkan rumus besaran 
tersebut 

                                                            5.Berdiskusi untuk dapat mengkonversi nilai satuan 
besaran pokok dan besaran turunan 

                                                            6.Berdiskusi untuk dapat menemukan rumus besaran 
turunan berdasarkan satuannya    

5. Indikator                                     : 1.Mengemukakan pengertian besaran turunan 
                                                            2.Mengemukakan definisi 1 meter 
                                                            3.Mengemukakan satuan berat berdasarkan rumus w 

= m.g 
                                                            4.Mengkonversi nilai satuan kecepatan dari dam/jam 

menjadi m/s  
6. Penilaian     : 1. Teknik: Tes dan Non-Tes 
                                                            2. Bentuk Tes: Uraian Singkat  
                                                                Bentuk Non-Tes: Observasi 
                                                            3. Contoh Item Tes: 
                                                                Tuliskan pengertian besaran turunan ! 
                                                                Contoh Item Non-Tes: 
                                                                Mengemukakan pendapat: 
                                                                5       4       3         2           1         
7. Alokasi Waktu    : 4 x 40 menit 
8. Sumber Belajar                          : -Kartu-kartu yang berisi pengertian besaran pokok 

dan besaran turunan (benar dan salah) 
                                                            -Kartu-kartu yang berisi nama besaran pokok dan 

besaran turunan,serta satuannya 
                                                            -Kartu-kartu yang berisi definisi besaran-besaran 

pokok 
                                                            -Carta konversi satuan besaran pokok (MKS ke CGS 

dan SI ke Sistem Inggris) 
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                                                            -Carta contoh perolehan rumus besaran turunan 
berada satuannya dan contoh perolehan satuan 
besaran turunan berdasarkan rumusnya.  

 
B. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPA 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan 
prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 
ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran 
paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau 
beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan atau lebih.  

 

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran minimal berisi : (1) TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ((22))    MMaatteerrii  AAjjaarr  

,,  ((33))  MMeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ((44))  SSuummbbeerr  BBeellaajjaarr  ddaann    PPeenniillaaiiaann  HHaassiill    BBeellaajjaarr 
 
1. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, 
atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Pengertian lain 
menyebutkan, bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai aspek kognitif, 

aspek afektif, dan aspek psikomotor yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa pada 
setiap proses pembelajaran.  

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian 
penyusunan RPP. Hal ini cukup beralasan karena: (1) dengan adanya tujuan pembelajaran, 
siswa dapat mengatur waktu, energi, dan pemusatan perhatian pada tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai; (2) dengan adanya tujuan pembelajaran, guru dapat mengatur kegiatan 
(pengelolaan kelas, penggunaan sumber/media pembelajaran, dan menggunaan model 
pembelajaran) untuk mencapai tujuan pembelajaran; dan (3) dengan adanya tujuan 
pembelajaran, evaluator dapat menyusun alat evaluasi dengan tujuan pembelajaran.   

Rumusan tujuan pembelajaran yang baik hendaknya melibatkan unsur ABCD, yaitu 
Audience (pelaku yang menjadi subjek pembelajaran, yaitu siswa), Behavior (jenis atau 
tingkatan perilaku khusus yang diharapkan dilakukan siswa), Condition (syarat/keadaan 
yang harus dipenuhi oleh tingkah laku pada saat dievaluasi), dan Degree (derajat atau 
tingkatan keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku yang diharapkan) 

Contoh: Setelah memperhatikan getaran pegas pada layar LCD, siswa berdiskusi 
dalam kelompok kecil untuk dapat menuliskan hubungan antara frekuensi, periode, massa 
beban dengan benar. 

AALLUURR  PPEENNYYUUSSUUNNAANN  RRPPPP  

SSIILLAABBUUSS  

RRPPPP  

SSKK  ddaann  KKDD  
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 Dalam konteks KTSP, tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa 
dalam setiap pembelajaran tetap berorientasi kepada taksonomi tujuan pembelajaran yang 
terdiri atas tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotor yang bermuara kepada 
pencapaian kecakapan hidup siswa (kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan 
spritual).  
 
a. Tujuan Kognitif 
 Ranah kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir, meliputi: pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.  
1) Pengetahuan 

Pengetahuan berkenaan dengan ingatan, yaitu segala sesuatu yang terekam di dalam 
otak seseorang. Pengetahuan dapat dibedakan atas: 
a) Pengetahuan mengenai hal-hal pokok, seperti: (1) pengetahuan tentang terminologi; dan 

(2) pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. 
b) Pengetahuan mengenai cara memperlakukan hal-hal pokok, seperti: (1) pengetahuan 

tentang konvensi; (2) pengetahuan tentang kecenderungan dan urutan; (3) pengetahuan 
tentang klasifikasi dan kategori; (4) pengetahuan tentang tolok ukur; dan (5) 
pengetahuan tentang metodologi. 

c) Pengetahuan mengenai hal yang umum dan abstrak, seperti: (1) pengetahuan tentang 
prinsip dan generalisasi; dan (1) pengetahuan tentan teori dan struktur. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan pengetahuan: 
 - menyebutkan - mengulang 
 - menunjukkan - mencatat 
 - menyatakan  - menghafal 
 
b) Pemahaman 

Pemahaman berkenaan dengan inti sari dari sesuatu, yaitu suatu bentuk pengertian 
yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat 
menggunakan materi atau ide yang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya 
dengan materi lain. Pemahaman dapat dibedakan atas: 

a) Translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu materi atau ide yang 
dinyatakan dengan cara asli yang dikenal sebelumnya. 

b) Interprestasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu materi atau ide yang 
direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain (grafik, tabel, atau diagram). 

c) Ekstrapolasi, yaitu kemampuan untuk  meramalkan kelanjutan kecenderungan yang 
ada menurut data tertentu dengan mengemukakan akibat, konsekuensi, implikasi, 
dan sebagainya sejalan dengan kondisi yang digambarkan dalam komunikasi yang 
ada. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan pemahaman: 
 - menjelaskan  - membedakan 
 - memperkirakan - mencontohkan 
 - mengubah  - membandingkan 
c. Penerapan 

Penerapan berkenaan dengan penggunaan abstraksi dalam situasi tertentu dan 
konkret. Abstraksi dapat berupa: teori, hukum, prinsip, aturan, prosedur, metode, dan 
sebagainya. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan penerapan: 

- menentukan   - menggunakan 
- mengoperasikan  - melaksanakan 
- memproses   - memecahkan 
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h.  Analisis 
Analisis berkenaan dengan pemisahan atau penguraian suatu ide atau pengertian 

menjadi unsur-unsur penyusunnya sehingga ide atau pengertian itu relatif menjadi lebih 
jelas dan atau hubungan antara ide-ide sehingga menjadi lebih eksplisit. Analisis dapat 
dibedakan atas: 
a) analisis unsur-unsur, yaitu kemampuan mengenali asumsi-asumsi yang tidak 

dinyatakan; keterampilan membedakan fakta dari hipotesis. 
b) analisis hubungan, yaitu kemampuan memeriksa konsistensi hipotesis dengan informasi 

dan asumsi yang ada; kemampuan untuk memahami hubungan antara ide-ide. 
c) analisis prinsip-prinsip keteraturan, yaitu kemampuan mengenal relevansi dan 

signifikansi sesuatu; menghubungkan deduksi atau kesimpulan dengan postulat atau 
premis pada suatu teori. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan analisis: 
- memerinci  - menyeleksi 
- menemukan  - menguji 
- mengaitkan  - menegaskan 

 
i. Sintesis 

Sintesis berkenaan dengan kemampuan menyusun bagian-bagaian atau unsur-unsur 
sehingga membentuk suatu kesatuan yang sebelumnya tidak nampak dengan jelas. Sintesis 
dapat dibedakan atas: 
a) sintesis untuk menghasilkan suatu komunikasi atau eksperimen yang mencerminkan 

penyusunan ide-ide. 
b) sintesis untuk menghasilkan suatu rencana atau usulan mengenai pelaksanaan sesuatu. 
c) sintesis untuk menderivasi suatu hubungan abstrak; kemampuan menemukan 

hubungan abstrak dengan mengklasifikasi data yang ada. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan sintesis: 

- mengumpulkan  - membentuk 
- mengkode   - merancang 
- mengkombinasikan - mengkategorikan 

 
j. Evaluasi 

Evaluasi berkenaan dengan penentuan secara kualitatif atau kuantitatif suatu nilai 
materi atau metode untuk sesuatu maksud dengan memenuhi tolok ukur tertentu. Evaluasi 
dapat dibedakan atas: 
a) evaluasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan hal internal, seperti: ketelitian yang 

logis, konsistensi, dan tolok yang lain; kemampuan untuk melihat adanya 
ketidakberesan dalam logika suatu pernyataan atau sederetan pernyataan yang diajukan 
untuk mendukung suatu hipotesis. 

b) evaluasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan tolok ukur eksternal, seperti: 
pembandingan teori-teori, fakta-fakta, teori-teori yang berhubungan dengan fenomena-
fenomena tertentu; kemampuan menggunakan standar eksternal untuk membandingkan 
suatu prosedur atau produk dengan prosedur atau produk lain yang telah terkenal. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan evaluasi: 
 - memilih  - mengkritik 
 - memperjelas  - menyimpulkan 
 - menilai  - memutuskan 
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b. Tujuan Afektif 
Ranah afektif berkenaan dengan perasaan/kesadaran, seperti: senang atau tidak 

senang. Ranah afektif terdiri atas lima dengan urutan dari yang paling sederhana sampai ke 
yang paling kompleks adalah: (1) penerimaan; (2) penanggapan; (3) penilaian; (4) organisasi; 
dan (5) pemeranan. 

Penerimaan berkenaan dengan kesediaan untuk memberi perhatian kepada 
fenomena atau stimulus tertentu. Penerimaan dibedakan atas: 
a) Kesadaran: hampir bersifat kognitif; contoh: kesadaran tentang warna, bentuk, susunan, 

keteraturan di sekitar kita. 
b) Kemauan menerima: masih bersifat kognitif; contoh: mendengarkan dengan baik jika 

ada orang lain berbicara kepadanya. 
c) Perhatian yang terkendali atau terarah: suatu stimulus akan diperhatikan jika lebih 

disukai dari stimulus lain; contoh: kepekaan terhadap nilai-nilai yang berada pada suatu 
peristiwa. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan penerimaan: 
- mengukuti   - memilih 
- menggunakan  - mengidentifikasi  
- mengemukakan  - menjawab  
Penanggapan berkenaan dengan pemberian respons sebagai wujud peran aktif. 

Dalam penanggapan, orang merasa terlibat dalam fenomena atau aktivitas tertentu, 
sehingga ia mencar-cari dan memperoleh kepuasan dengan mengerjakan aktivitas itu. 
Penanggapan dibedakan atas: 
a) Kesepakatan pada penanggapan: siswa memang memberikan respons tetapi mungkin ia 

merasa tidak sepenuhnya berkewajiban untuk melakukannya; contoh: mematuhi 
peraturan laboratorium Fisika. 

b) Kemauan menanggapi: orang merasa wajib bertingkah laku tertentu; dengan suka rela 
membaca atau berdiskusi tentang masalah Fisika dalam kehidupan sehari-hari. 

c) Kepuasan pada tanggapan: tanggapan yang disertai perasaan puas; contoh memperoleh 
kesenangan dalam kerja kelompok di laboratorium Fisika. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan penanggapan: 
- membantu  - membentuk 
- menjawab  - memenuhi 
- melaporkan - menyambut 
Penilaian berkenaan dengan pemilihan, penghargaan dan pengagungan terhadap 

benda, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian dibedakan atas: 
a) Penerimaan nilai berkenaan dengan respons yang konsisten, seperti: menumbuhkan rasa 

persaudaraan dengan teman-teman di sekolah. 
b) Pemilihan nilai berkenaan dengan perasaan terlibat dan memegang tegus suatu nilai, 

menginginkannya, dan mencarinya, seperti: merasa bertanggung jawab untuk 
membantu teman yang mengalami kesulitan belajar Fisika. 

c) Keterlibatan berkenaan dengan kesadaran dalam memegang teguh nilai yang diyakini 
baik, berusaha mengembangkannya, dan melibatkan diri  lebih dalam pada nilai 
tersebut, seperti: keyakinan akan efektivitas pembelajaran kooperatif. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan penilaian: 
- melengkapi  - memilih 
- mengikuti   - membentuk 
- mempertimbangkan - mempelajari 
Organisasi berkenaan dengan kemampuan mempersatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan pertentangan-pertentangan antara nilai-nilai tersebut, dan mulai membina 
sistem nilai yang konsisten secara internal. Organisasi dibedakan atas: 
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a) Konseptualisasi nilai berkenaan dengan kesadaran yang memungkinkan seseorang 
memandang tinggi dan memegang teguh nilai-nilai itu, sepert: memantapkan pendirian 
mengenai tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam. 

b) Organisasi sistem nilai berkenaan dengan kesadaran untuk menghasilkan suatu nilai 
yang baru, nilai yang lebih kompleks, atau nilai yang lebih tinggi. Seperti: memilih 
kebijakan yang menguntungkan seluruh rakyat, dan bukan kebijakan yang hanya 
menguntungkan diri sendiri atau golongan. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan organisasi: 
- mengatur   - mengubah 
- melengkapi  - mempersiapkan 
- mempersatukan  - mengintegrasikan 
Pemeranan berkenaan dengan nilai-nilai yang telah memperoleh tempat dalam 

hirarki nilai seseorang, disusun menjadi semacam sistem yang mempunyai konsistensi 
internal, yang mengendalikan tingkah laku orang itu menurut pola tertentu. Pemeranan 
dibedakan atas: 
a) Generalisasi berkenaan dengan ”kelompok sikap” yang menjadi dasar tingkah laku 

seseorang, seperti: kesediaan untuk memperbaiki keputusan dan mengubah tingkah laku 
berkat sesuatu yang meyakinkan. 

b) Pemeranan berkenaan dengan puncak proses internalisasi, berkenaan dengan 
pandangan seseorang terhadap alam semesta, filsafat hidup. 

Contoh kata-kata operasional untuk tujuan pemeranan: 
 - menggunakan  - menunjukkan 
 - mempraktikkan  - memerankan 
 - membuktikan  - merevisi 
 
c.Tujuan Psikomotor 

Tujuan psikomotor berkenaan dengan keterampilan fisik, keterampilan motorik, atau 
keterampilan tangan. Tujuan psikomotor teradiri atas: (1) persepsi; (2) kesiapan; (3) respons 
terpimpin; (4) mekanisme; (5) respons yang kompleks; (6) penyesuaian; dan (7) mencipta. 

Persepsi berkenaan dengan kesadaran akan suatu stimulus, menyeleksi stimulus 
terarah sampai menterjemahkannya dalam pengamatan stimulus terarah kepada kegiatan 
yang ditampilkan. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan persepsi: 

- memilih  - mengidentifikasi 
- memisahkan  - membedakan 
- mengaitkan  - mendeskripsikan 
Kesiapan berkenaan dengan kesiapan melakukan suatu kegiatan tertentu, termasuk 

kegiatan mental, emosi, dan fisik. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan kesiapan: 

- memulai  - menunjukkan 
- memperagakan - melaksanakan 
- menanggapi  - memindahkan 
Respons terpimpin berkenaan dengan keterampilan meniru gerakan, gerakan coba-

coba, performansi yang memadai berdasarkan tolok ukur tertentu. Mekanisme berkenaan 
dengan perubahan respons yang dipelajari menjadi kebiasaan; gerakan dilakukan dengan 
mantap, penuh keyakinan dan kemahiran. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan respon terpimpin; mekanisme: 

- merakit  - mencampur 
- mengukur  - menyetel 
- membuka  - menggunakan 
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Respons yang kompleks berkenaan dengan pola gerakan yang telah berkembang 
dengan baik, sehingga seseorang dapat mengubah pola gerakannya agr sesuai dengan 
situasi yang dihadapi. 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan respons yang kompleks: 

- mengatur  - membangun 
- membetulkan - memasang 
- membedah  - membentuk 
Mencipta berkenaan dengan keterampilan menciptakan pola-pola baru agar sesuai 

dengan situasi yang dihadapi (kerampilan tingkat tinggi). 
Contoh kata-kata operasional untuk tujuan mencipta: 
 - menyusun  - merancang 
 - mencipta  - membangun 
 - mengubah  - mengkombinasi 
 
2. Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran  adalah  materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok 
yang ada dalam silabus. 
 
3. Mencantumkan Metode Pembelajaran 

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan 
sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan 
dan/atau strategi yang dipilih. 
 
4. Mencantumkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah 
kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur 
kegiatan pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Akan tetapi, 
dimungkinkan dalam seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model yang 
dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan 
pendahuluan/pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap 
pertemuan.  

 
5. Mencantumkan  Sumber dan Media Pembelajaran  

Pemilihan  sumber dan media pembelajaran mengacu pada perumusan yang ada 
dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.  Sumber belajar mencakup 
sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan 
secara lebih operasional. Misalnya,  sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, 
dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang 
diacu. 

 
 
6. Mencantumkan Penilaian  

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang 
dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat ituangkan dalam bentuk matrik 
horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan  teknik  tes tertulis uraian, tes 
unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian.  
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Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
untuk Beberapa Kali Pertemuan 

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 
SMP/MTs                   : ................................... 
Mata Pelajaran           : ................................... 
Kelas/Semester          : ................................... 
Standar Kompetensi : ................................... 
Kompetensi Dasar     : ................................... 
Indikator                   :  ................................... 
Alokasi Waktu           : …... jam pelajaran (….. x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran   : ................................... 
B. Materi Pembelajaran    : ................................... 
C. Metode Pembelajaran  :  .................................. 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan 1: 
                 Kegiatan Awal  ........................................ 
                 Kegiatan Inti      ........................................ 
                 Kegiatan Akhir  ........................................ 
 Pertemuan  2:  
                 Kegiatan Awal  ........................................ 
                 Kegiatan Inti      ........................................ 
                 Kegiatan Akhir ........................................  

dst. 
E. Sumber Belajar            : ................................... 
F. Penilaian                       : ...................................     

 
 
Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
   untuk Satu Kali Pertemuan 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 

SMP/MTs                 : ................................... 
Mata Pelajaran         : ................................... 
Kelas/Semester        : ................................... 
Standar Kompetensi: ................................... 
Kompetensi Dasar   : ................................... 
Indikator                  : ................................... 
Alokasi Waktu          : … jam pelajaran  

A. Tujuan Pembelajaran   : ................................... 
B. Materi Pembelajaran    : ................................... 
C. Metode Pembelajaran  :  .................................. 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

        Kegiatan Awal ........................................... 
        Kegiatan Inti     ........................................... 

       Kegiatan Akhir ........................................... 
E. Sumber Belajar            : ................................... 
F. Penilaian                      : ...................................     
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Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

SMP/MTs                 : XXX 
Mata Pelajaran         : IPA-Fisika 
Kelas/Semester        : VII/1 
Standar Kompetensi: Memahami wujud zat dan perubahannya 
Kompetensi Dasar   : Mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan 

sehari-hari 
Indikator                    :1. Mengemukakan definisi massa jenis 
                                     2. Menentukan massa jenis benda yang berbentuk bola 
                                   
Alokasi Waktu          : 2 jam pelajaran  

 
A. Tujuan Pembelajaran     : 1.Disediakan sejumlah data tentang massa dan volume 

beberapa jenis benda, siswa berdiskusi dalam kelompok 
kecil untuk  menemukan definisi atau rumus massa  jenis 
dengan benar 

                                                  2.Dengan menggunakan Neraca Ohauss 310, siswa secara 
individu dapat mengukur massa benda  berbentuk 
selinder (besi, aluminium, dan tembaga) dengan benar. 

                                                  3.Dengan menggunakan Jangka Sorong, siswa secara 
individu dapat mengukur volume benda berbentuk 
selinder(besi, aluminium, dan tembaga) dengan benar 

                                                  4.Dengan menggunakan data hasil pengukuran pada tujuan 
2 dan 3, siswa secara individu dapat menentukan massa 
jenis benda (besi, aluminium, dan tembaga) dengan benar. 

                                                  5.Disediakan data mengenai massa dan diameter bola kaca, 
siswa secara individu dapat menentukan massa jenis kaca 
dengan benar. 

B. Materi Pembelajaran    :  
 

Massa Jenis 
 

1. Pengertian Massa Jenis 
Massa jenis (ρ) adalah ciri khas suatu jenis zat (materi) sehingga dapat 

dibedakan dengan zat yang lain. Nilai massa jenis suatu jenis zat diperoleh dari 
perbandingan atau hasil bagi antara massa dan volume zat tersebut. Rumus untuk 
menentukan massa jenis suatu zat adalah sebagai berikut. 

ρ = mzat/Vzat 
Satuan massa jenis adalah kg/m3 atau grm/cm3. Jika berat zat dibagi dengan 

volumenya, maka hasil yang diperoleh adalah besaran berat jenis (BJ). Rumus untuk 
menentukan berat jenis adalah sebagai berikut. 

BJ = wzat/Vzat 

 
Satuan berat jenis adalah newton/m3 atau dyne/cm3 
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2. Penentuan Massa Jenis 
a. Pengukuran massa benda padat yang bentuknya beraturan 

 
Massa Benda (kubus) 

 

No Jenis benda 
Massa 

Kilogram Gram 

1 Tembaga   

2 Besi   

3 Aluminium   

 
b. Pengukuran volume benda padat yang bentuknya beraturan 

 
Volume Benda (selinder) 

 

No Jenis benda 
Volume 

M3 cm3 

1 Tembaga   

2 Besi   

3 Aluminium   

 
 
c. Penentuan massa jenis benda padat yang bentuknya beraturan  

 
Massa Jenis Benda (bola) 

 

No Jenis benda 
Massa Jenis 

Kg/m3 gram/cm3 

1 Tembaga   

2 Besi   

3 Aluminium   

 
Massa Jenis Berbagai Benda  

 

No Jenis benda 
Massa Jenis 

Kg/m3 g/cm3 

1 Tembaga 8900 8,9 

2 Besi 7900 7,9 

3 Aluminium 2700 2,1 

4 Air 1000 1,0 

5 Alkohol 790 0,79 

6 Minyak tanah 800 0,8 
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C. Metode Pembelajaran        :   Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1. Kegiatan Awal 
               Pengetahuan Prasyarat :  Mengetahui rumus untuk menentukan volume bangun 

ruang (kubus, balok, selinder, dan bola) 
               Motivasi                         :  Akhir-akhir ini kita biasa mendengar berita tentang 

penipuan. Orang tertipu karena membeli emas palsu atau 
bensin yang tidak murni. Apakah kalian mau tertipu akan 
keaslian atau kemurnian suatu zat. Jika tidak mau, kalian 
harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik. 

              2. Kegiatan Inti                 : 1. Guru menyampaikan perlunya pengetahuan massa jenis 
dan keterampilan untuk menentukan massa jenis benda 
padat dan benda cair. 

2. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil (3-4 orang) 
untuk menemukakan definisi dan rumus massa jenis 
berdasarkan data yang tersedia. 

3. Setiap anggota kelompok melakukan pengukuran massa 
benda dengan menggunakan neraca Ohauss 310 dibantu 
oleh teman dalam kelompok. 

4. Setiap anggota kelompok melakukan pengukuran 
volume benda dengan menggunakan jangka sorong 
dibantu oleh teman dalam kelompok 

5. Siswa berdiskusi untuk menentukan massa jenis benda 
padat (besi, aluminium, dan tembaga) berdasarkan hasil 
pengukuran massa dan volume yang dilakukan 
sebelumnya, serta mencocokkannya dengan nilai 
pustaka massa jenis benda tersebut  

6. Siswa secara individu mengerjakan kuis  
          3. Kegiatan Penutup         : - Refleksi Pembelajaran 
                                                         - Pemberian Tugas Rumah  
                                                        

E. Sumber Belajar                 : - Tabel yang berisi berbagai massa dan volume suatu jenis 
benda. 

                                                  - Jangka Sorong dan Neraca Ohauss 310 
                                                  - Daftar massa jenis berbagai jenis zat 
                                                  - Charta rumus volume bagun ruang 

 
F. Penilaian:  

 Penilaian Kognitif      
1. Apa yang dimaksud massa jenis ? 
2. Sebuah benda berbentuk setengah bola memiliki massa 0,25 kg. Jika 

diameter benda itu 10 cm berapa massa jenis benda tersebut dalam satuan 
kg/m3. 

 Penilaian Afektif 
1. Kerjasama dalam kelompok: 5      4       3       2       1       
2. Mengemukakan pendapat   :           5      4       3       2       1       
3. Menerima pendapat              :           5      4       3       2       1         

 Penilaian Psikomotor 
1. Mengukur massa    :          5      4       3       2       1        

  2. Mengukur volume              :          5     4      3       2       1       
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BAB IV 
PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN IPA 

 
Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi 

tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau 
menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. 
Proses penilaian meliputi pengumpulan sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 
belajar siswa. Dengan demikian, penilaian adalah suatu pernyataan berdasarkan sejunlah 
fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau suatu obyek. 

Penilaian terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh guru dapat dijadikan bahan 
untuk diagnosis keadaan siswa dan bahan untuk reevaluasi terhadap dimensi isi dan proses 
pelaksanaan kurikulum. Namun demikian, sebelum guru melaksanakan penilaian hasil 
belajar, yang penting dipastikan  adalah apakah komponen kurikulum, yakni: materi 
pelajaran, media pendidikan dan metode pengajaran telah diolah, dipersiapkan dan 
dilaksanakan dengan tepat dan cermat.  

Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator yang 
dikembangkan oleh penyusun silabus KTSP. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat tiga 
komponen penting, yang meliputi: (a) teknik penilaian, (b) bentuk instrumen, dan (c) contoh 
instrumen. 

 
A.  Teknik Penilaian  

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan 
menafsirkan proses dan hasil belajar siswa  yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan 
keputusan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah 
ditentukan.  Adapun yang dimaksud dengan teknik penilaian adalah cara-cara yang 
ditempuh untuk memperoleh informasi mengenai proses dan produk yang dihasilkan 
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
psikomotor.   

Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai kemajuan belajar siswa, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun 
hasil belajar. Teknik dalam mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara 
penilaian kemajuan belajar siswa berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
yang harus dicapai. Penilaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator 
pencapaian kompetensi yang memuat satu ranah atau lebih. Melalui indikator-indikator 
tersebut dapat ditentukan penilaian yang sesuai. Terdapat tujuh teknik yang dapat 
digunakan, yaitu: penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, 
penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

 
1. Penilaian Unjuk Kerja  
a. Pengertian  

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati 
kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk 
menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didikmenunjukkan unjuk kerja. 
Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih 
mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Unjuk kerja yang dapat diamati 
seperti: mendemonstrasikan cara kerja alat IPA, melakukan percobaan IPA, dan 
mensimulasikan proses-proses IPA.  
Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: 



 
204 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

 Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan 
kinerja dari suatu kompetensi.  

 Kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.  

 Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 

 Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat 
diamati.  

 Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati.  
 

b. Teknik Penilaian Unjuk Kerja  
Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk 

meningkatkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan dalam 
melakukan percobaan IPA bagi peserta terdidik, misalnya, perlu diadakan pengamatan atau 
observasi berbicara yang beragam, seperti; diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, 
bercerita, dan melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta 
didik akan lebih utuh. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat-
alat instrumen berikut:  

 
1) Daftar Cek 

Penilaian unjuk kerja yang dilakukan dengan menggunakan daftar cek        (ya-
tidak). Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat 
nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. 
Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-
salah, dapat diamati-tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah.  
 

Contoh Daftar Cek  
 

Format Penilaian Penggunaan Termometer 
(menggunakan Daftar Tanda Cek) 

 
Nama :………….                                                   Kelas:……………….  
 

No Deskripsi Ya Tidak 

1 Memeriksa (memastikan) keadaan raksa/alkohol 
termometer tidak ada yang terputus 

  

2 Memasukkan termometer ke dalam cairan 
dengan memegang penggantungnya 

  

3 Memasukkan termometer ke dalam cairan 
dengan tidak menyentuh dasar atau dinding 
wadah cairan 

  

4 Membaca penunjukkan termometer pada saat 
raksa/alkohor berhenti sempurna  

  

5 Membaca penunjukan termometer dengan posisi 
mata yang benar  

  

 

          Skor yang dicapai  

          Skor maksimum 5 
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a. Skala rentang  
Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai 

memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai 
secara continuum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang tersebut 
misalnya, sangat kompeten-agak kompoten-tidak kompoten.  

 
Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai agar faktor subjektivas 

dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Berikut contoh skala rentang.  
 
Contoh Skala Rentang  
 

Format Penilaian Penggunaan Termometer 
(Menggunakan Skala Penilaian) 

 
Nama :…………………….                                       Kelas:……………….  

 

No Deskripsi Skor 

1 2 3 4 

1 Memeriksa (memastikan) keadaan 
raksa/alkohol termometer tidak ada 
yang terputus 

    

2 Memasukkan termometer ke dalam 
cairan dengan memegang 
penggantungnya 

    

3 Memasukkan termometer ke dalam 
cairan dengan tidak menyentuh dasar 
atau dinding wadah cairan 

    

4 Membaca penunjukkan termometer 
pada saat raksa/alkohor berhenti 
sempurna  

    

5 Membaca penunjukan termometer 
dengan posisi mata yang benar  

    

 

          Skor yang dicapai  

          Skor maksimum 20 

 
 
     Kriteria Penskoran :  
     1 = bila tidak pernah melakukan  
     2 = bila jarang melakukan 
     3 = bila kadang-kadang melakukan 
     4 = bila selalu melakukan  
 
2. Penilaian Sikap  

 
a. Pengertian  

Sikap berangkat dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 
kecenderungan bertindak seseoran dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai 
ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat 
dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan.  
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Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni komponen afektif, komponen kognitif, 
komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki seseorang atau 
penilaiannya terhadap sesuatu objek. Kemampuan kognitif adalah kepercayaan atau 
keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan 
untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran 
objek sikap.  

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam  proses pembelajaran berbagai 
mata pelajaran adalah sebagai berikut.  

 Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap 
materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan 
berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah 
menyerap materi pelajaran yang diajarkan.  

 Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. 
Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung 
mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki 
sikap negative terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang 
diajarkan oleh guru tersebut. 

  Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif 
terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran disini mencakup 
misalnya: suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang 
digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat 
menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar 
yang maksimal.  

 Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan 
suatu materi pelajaran. Misalnya kasus atau masalah lingkungan hidup, berkaitan 
dengan materi Biologi atau Geografi. Peserta didik juga perlu memiliki sikap yang tepat, 
yang dilandasi oleh nilai-hilai positif terhadap kasus lingkungan tertentu (kegiatan 
pelestarian/kasus perusakan lingkungan hidup). Misalnya, peserta didik memiliki sikap 
positif terhadap program perlindungan satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik 
memiliki sikap negatif terhadap kegiatan ekspor kayuglondongan keluar negeri. 

 Sikap berhubungan dengan kompotensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan 
mata pelajaran.  

 
b. Teknik Penilaian sikap  

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik 
tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-
teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut,  

 
1) Observasi perilaku 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam 
sesuatu hal. Misalnya orang yang biasa minum kopi dapat dipahami sebagai kecenderungan 
yang senang terhadap kopi. Oleh  karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap 
peserta didik yang dibinanya. Hasil observasidapat dijadikan sebagai umpan balik dalam 
pembinaan.  

Observasi perilaku disekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan 
khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama disekolah. Berikut 
contoh format buku catatan harian.  

 
 
 



 
207 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 
Universitas Negeri Makassar 

 

Contoh halaman sampul Buku Catatan Harian  
 

BUKU CATATAN HARIAN TENTANG PESERTA DIDIK 
(nama sekolah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mata pelajaran   :..................................... 
Nama Guru        :..................................... 
Tahun pelajaran :..................................... 

 
 
 

Makassar, 2008 
 

 
 
Contoh isi Buku Catatan Harian :  
 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik Kejadian 
(Positif atau Negatif) 

    

  
 Catatan dalam lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk merekam dan 
menilai perilaku peserta didik, sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap mereka serta 
dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan mereka didik secara keseluruhan.  
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 Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar ceklist yang 
memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik pada 
umumnya atau dalam keadaan tertentu. Berikut contoh format Penilaian Sikap.  
 
Contoh format Penilaian dalam praktek IPA :  
 

Kerja sama Inisiatif Perhatian Sistematis Nilai Keterangan

1 Aan

2 Ivan

3 ………..

Perilaku
NamaNo

 
Catatan :  
Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai:  
1 = Sangat Kurang  
2 = Kurang 
3 = Sedang 
4 = Baik  
5 = Sangat Baik  
 
2) Pertanyaan langsung 

Kita dapat juga menanyakan secara langsung tentang sikap seseorang berkaitan 
dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang 
baru diberlakukan di sekolah mengenai Peningkatan Ketertiban.  

Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat 
dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap  peserta didik 
di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina 
mereka.  

 
2) Laporan pribadi  

Melalui penggunaan teknik ini disekolah, peserta didik diminta membuat ulasan 
yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang 
menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang 
pemanasan global. Dari ulasan yang dibuat oleh mereka tersebut dapat dibaca dan dipahami 
kecenderungan sikap yang dimilikinya.  
 
3. Penilaian Tertulis  
 
a. Pengertian  

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis merupakan tes 
dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam 
menjawab soal peserta didik tidak terlalu merespon dalam bentuk menulis jaawaban tetapi 
dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan lain 
sebagainya.  

 
b. Teknik Penilaian  

Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu:  
1) Soal dengan memilih jawaban  

a) Pilihan ganda  
b) Dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 
c) Menjodohkan  
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2) Soal dengan mensuplai jawaban.  
a) Isian atau melengkapi  
b) Jawaban singkat atau pendek  
c) Soal uraian 

 
Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-salah, isian singkat, 

dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu 
kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai 
kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu 
peserta didik tidak mengembangkan sendiri jawabannya tetapi cenderung hanya memilih 
jawaban yang benar dan jika tidak mengetahui jawaban yang benar, maka mereka akan 
cenderung menerka. Hal ini menunjukkan kecenderungan peserta didik tidak belajar untuk 
memahami pelajaran tetapi menghafalkan soal dan jawabannya. Alat penilaian ini kurang 
dianjurkan pemakaiannya dalam penilaian kelas karena tidak menggambarkan kemampuan 
peserta didik sesungguhnya.  

Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta didik untuk 
mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah 
dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam 
bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Alat ini dapat menilai 
berbagai jenis kemampuan, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan 
menyimpulkan. Kelemahan alat ini antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas.  

Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal 
berikut.  

 Materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum,  

 Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas.  

 Bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang menimbulkan 
penafsiran ganda.  

 
4. Penilaian Proyek  
 
a. Pengertian  

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus 
diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak 
dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.  

Penilaian proyek dapat digunakan, diantaranya untuk mengetahui pemahaman dan 
pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan 
pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam 
menginformasikan subjek tertentu secara jelas.  

Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan 
yaitu: 

 Kemampuan pengelolaan  
 Kemampuan peserta didik dalam memilih topic dan mencari informasi serta dalam 

mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan laporan.  

 Relevansi  
Kesesuaian dengan mata pelajaran, dalam hal ini mempertimbangkan tahap 
pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran.  

 Keaslian  
Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakas hasil karyanya, dengan 
mempertimbangkan kontribusi guru pada proyek mereka, dalam hal ini penunjuk atau 
dukungan.  
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b. Teknik Penilaian Proyek  
Penilaian cara ini dapat dilakukan mulai perencanaan, proses selama pengerjaan 

tugas, dan terhadap hasil akhir proyek. Dengan demikian guru perlu menerapkan hal-hal 
atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis 
data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitiannya juga 
dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaiaan ini dapat menggunakan 
alat/instrument penilaian berupa daftar checklist ataupun skala rentang (rating scale).  

Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek: 
1) Penilaian sederhana tentang air di rumah; 
2) Penelitian sederhana tentang perkembangan harga sembako.  

 
5. Penilaian Produk  
a. Pengertian  

Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu 
produk dan kualitas produk terssebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil 
akhir saja tetapi juga proses pembuatannya.  

Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat 
produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasilkarya seni (patung, 
lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam.  

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan dalam setiap tahapan perlu 
diadakan penilaian yaitu:  

 Tahap persiapan, meliputi menilai kemampuan peserta didik merencanakan, menggali, 
dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.  

 Tahap pembuatan (produk), meliputi menilai kemampuan peserta didik menyeleksi dan 
menggunakan bahan bahan, alat, dan teknik.  

 Tahap penilaian (appraisal), meliputi menilai kemampuan peserta didik membuat 
produk sesuai kegunaannya dan memenuhi criteria keindahan.  

 
b. Teknik Penilaian Produk  

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistic atau analitik.  
1) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan 

pada tahap appraisal.  
2) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap 

semua criteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.  
 
6. Penilaian Portofolio  
 
a. Pengertian  

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada 
kumpulan informasi yang menunukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam 
satu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat berupa karya 
peserta didik (hasil pekerjaan) dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta 
didiknya, hasil tes (bukan nilai), piagam penghargaan atau bentuk informasi lain yang 
terkait dengan kompotensi tertentu dalam satu mata pelajaran. 

Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat 
menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan 
demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik 
melalui karya mereka, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi, musik.   
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan 
portofolio di sekolah, antara lain : 

 Saling percaya antara guru dan peserta didik 
Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, 
saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan 
berlangsung dengan baik.  

 Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik  
Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga 
dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan 
sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan.  

 Milik bersama (joint ownership) antara peserta didik dan guru.  
Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga 
peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan 
berupaya terus meningkatkan kemampuannya.  

 Kepuasan  
Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan 
dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri.  

 Kesesuaian  
Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompotensi yang 
tercantum dalam kurikulum.  

 Penilaian proses dan hasil  
Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai 
misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik.  

 Penilaian dan pembelajaran  
Penilaian portofolio merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. 
Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk 
melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.  

 
b. Teknik Penilaian Portofolio  

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai 
berikut:  

1) Jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, yaitu tidak semata-
mata merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru 
untuk penilaian, tetapi digunakan juga untuk oleh peserta didik sendiri. Dengan 
melihat portofolionya peserta didik dapat mrngetahui kemampuan, keterampilan, 
dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan 
waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri.  

2) Tentukan bersama peseta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. 
Portofolio antara peserta didik yang satu dengan yang lain bisa sama, bisa berbeda. 
Misalnya, untuk kemampuan menulis peserta didik mengumpulkan karangan-
karangannya. Sedangkan untuk kemampuan menggambar, peserta didik 
mengumpulkan gambar-gambar buatannya.  

3) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau 
folder.  

4) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik 
sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.  

5) Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio peserta didik beserta 
pembobotannya bersama para peserta didik agar dicapai kesepakatan. Diskusikan 
dengan para peserta didik bagaimana menilai kualitas karya mereka. Contoh; untuk 
kemampuan menulis karangan, kriteria penilainnya misalnya: penggunaan tata 
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bahasa, pemilihan kosa-kata, kelengkapan gagasan, dan sistematika penulisan. 
Sebaiknya kriteria penilaian suatu karya dibahas dan disepakati bersama peserta 
didik sebelum mereka membuat karya tersebut. Dengan demikian, peserta didik 
mengetahui harapan guru dan berusaha mencapai harapan atau standar itu. 

6) Mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat 
membimbing peserta didik tentang bagaimana cara menilai dengan memberi 
keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya tersebut dan bagaimana cara 
memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahasan portofolio.  

7) Setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, kepada peserta 
didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Namun, antara peserta 
didik dan guru perlu dibuat “kontrak“ atau perjanjian mengenai jangka waktu 
perbaikan, misalnya setelah 2 minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan 
kepada guru. 

8) Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio, jika dianggap perlu, 
undanglah orang tua peserta didik untuk diberi penjelasan tentang maksud dan 
tujuan portofolio sehingga orang tua dapat membantu dan meemotivasi anaknya.  

 
7. Penilaian Diri  
a. Pengertian  

Penilaian diri (self assessment) adalah suatu teknik penilaian, di mana subjek yang 
ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan 
tingkap pencapaian kompotensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu.  

Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian, yang 
berkaitan dengan kompotensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran 
di kelas berkaitan dengan kompotensi kognitif, misalnya: pesrta didik dapat diminta untuk 
menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dalam 
mata pelajaran tertentu, berdasarkan kriteria atau acuan yang telah dipersiapkan. Berkaitan 
dengan kompotensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta untuk melakukan 
penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang yang telah disiapkan. Berkaitan dengan 
kompotensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau 
keterampilan yang telah dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan 
yang telah disiapkan.  

 
Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan 

kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian kelas antara lain 
sebagai berikut.  

 Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan 
untuk menilai dirinya sendiri.  

 Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka 
melakukan penilaian, harus melakukan instropeksi terhadap kekuatan dan kelemahan 
yang dimilikinya.  

 Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena 
mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.  

 
b. Teknik Penilaian  

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan dengan cara yang 
objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui 
langkah-langkah sebagai berikut.  

1) Menentukan kompotensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.  
2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.  
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3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar cek, atau 
skala rentang.  

4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.  
5) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik 

supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.  
6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap 

sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.  
 
Perlu dicatat bahwa tidak ada satupun alat penilaian yang dapat mengumpulkan 

informasi prestasi dan kemajuan belajar pesserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal 
tidak cukup untuk memberikan gambaran/informasi tentang kemampuan,keterampilan, 
pengetahuan dan sikap seseorang. Lagi pula, interprestasi hasil tes tidak mutlak dan abadi 
karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialaminya.  

Alat penilaian tertulis seperti pilihan ganda yang mengarah kepada hanya satu 
jawaban benar (convergent thinking), tidak mampu menilai keterampilan/kemampuan lain 
yang dimiliki peserta didik. Hal ini sangat menghambat penguasaan beragam kompotensi 
yang tercantum pada kurikulum secara utuh. Selain itu alat penilaian pilihan ganda”kurang 
mampu memberikan informasi” yang cukup untuk dijadikan umpan balik guna 
mendiagnosis atau memodifikasi pengalaman belajar. Karena itu, guru hendaknya 
mengembangkan alat-alat penilaian yang membedakan antara jenis-jenis kompetensi yang 
berbeda dari tiap tingkat pencapaian. Hasil penilaian dapat menghasilkan rujukan terhadap 
pencapaian peserta didik dalam domain kognitif,afektif, dan psikomotor, sehingga hasil 
tersebut dapat menggambarkan profil mereka secara lengkap. 
 
B. Pengolahan Hasil Penilaian   
1. Data Penilaian Unjjuk Kerja 

Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diproleh dari pengamatan yang 
dilakukan terhadap penampilan peserta didik dari suatu kompotensi. Skor diperoleh dengan 
cara mengisi format penilaian unjuk kerja yang dapat berupa daftar cek atau skala rentang.  

Nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan unjuk kerja adalah skor 
pencapaian dibagi skor maksimum dikali 10 (untuk skala 0-10) atau dikali 100 (skala 0-100). 
Misalnya, dalam suatu penilian unjuk kerja pidato,adda 8 aspek yang dinilai antara lain: 
berdiri tegak, menatap kepada hadirin, penyampaian gagasan jelas, sistematis, dan 
sebagainya. Apabila seseorang mendapat skor 6, skor maksimum 8, maka nilai yang akan 
diperoloeh adalah  6:8 = 0.75 x 10 = 7,5.  

Nilai tersebut yang dicapai mempunyai arti bahwa peserta didik telah mencapai 75% 
dari kompotensi ideal yang diharapkan untuk unjuk kerja tersebut. Apabila ditetapkan batas 
ketuntasan penguasaan kompotensi minimal 70%, maka untuk kompotensi tersebut dapat 
dikatan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikkian, peserta 
didik tersebut dapat melanjutkan ke kkompotensi berikutnya.  

 
2. Data Penilaian Sikap 

Data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan 
pengamatan/observasi guru mata pelajaran. Data hasil pengamatan guru dapat dilengkapi 
dengan hasil penilaian berdasarkan petanyaan langsung dan laporan pribadi. 

Seperti telah diutarakan sebelumnya, hal yang harus dicatat dalam Buku Catatan 
Harian peserta didik adalah kejadian-kejadian yang menonjol, yang berkaitan dengan sikap, 
perilaku, dan unjuk kerja peserta didik, aik positif maupun negative. Yang dimaksud 
dengan kejadian-kejadian yang menonjol adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapat 
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perhatian, atau perlu diberi peringatan dan penghargaan dalam rangka pembinaan peserta 
didik.  

Pada akhir suatu semester, guru mata pelajaran merumuskan sintesis, sebagai 
deskripsi dari sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik dalam semester tersebut untuk 
mata pelajaran yang bersangkutan. Deskripsi dari sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta 
didik ini menjadi bahan atau pernyataan untuk diisi dalam kolom Catatan Guru pada rapor 
peserta didik untuk semester dan mata pelajaran yang bersangkutan. Selain itu, berdasarkan 
catatan-catatan tentang peserta didik yang dimilikinya, guru mata pelajaran dapat memberi 
masukan pula pada Guru Bimbingan Karier untuk merumuskan catatan, baik berupa 
peringatan atau rekomendasi, sebagai bahan bagi wali kelas dalam mengisi kolom deskripsi 
perilaku dalam rapor. Catatan Guru mata pelajaran menggambarkan sikap atau tingkat 
penguasaan peserta didik berkaitan dengan pelajaran yang ditempuhnya dalam bentuk 
kalimat naratif. Demikian juga dalam catatan kolom deskripsi perilaku, menggambarkan 
perilaku peserta didik yang perlu mendapat penghargaan/pujian atau peringatan dalam 
semester tersebut.  

 
3. Data Penilaian Tertulis  

Data penilaian tertulis adalah skor yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai 
tes tertulis yang diikuti peserta didik. Soal tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar 
salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat 

Soal bentuk pilihan ganda diskor dengan memberi angka 1 (satu) bagi setiap butir 
jawaban yang benar dan angka 0 (nol) bagi setiap butir soal yang salah. Skor yang diperoleh 
peserta didik untuk suatu perangkat tes pilihan ganda dihitung dengan prosedur: jumlah 
jawaban benar, dibagi jumlah seluruh butir soal, dikali dengan 10.  

Prosedur ini juga dapat digunakan dalam menghitung skor perolehan peserta didik 
untuk soal berbentuk benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat. Keempat bentuk soal 
terakhir ini juga dapat dilakukan penskoran secara objektif dan dapat diberi skor 1 untuk 
setiap jawaban yang benar.  

Soal bentuk uraian dibedakan dalam dua kategori, uraian objektif dan non-objektif. 
Uraian objektif dapat diskor secara objektif berdasarkan konsep atau kata kunci yang sudah 
pasti sebagai jawaban yang benar. Setiap konsep atau kata kunci atau yang benar yang dapat 
dijawab peserta didik diberi skor 1. skor maksimal butir soal adalah sama dengan jumlah 
konsep kunci yang dituntut untuk dijawab oleh peserta didik. Skor capaian peserta didik 
untuk satu butir soal kategori ini adalah jumlah konsep kunci yang dapat dijawab benar, 
dibagi skor maksimal, dikali dengan 10.  

Soal bentuk uraian non objektif tidak dapat diskor secara objektif, karena jawaban 
yang dinilai dapat berupa opini atau pendapat peserta didik sendiri, bukan berupa konsep 
kunci yang sudah pasti. Pedoman penilainnya berupa criteria-kriteria jawaban. Setiap 
criteria jawaban diberikan rentang nilai tertentu, misalnya 0 – 5. Tidak ada jawaban untuk 
suatu criteria diberi skor 0. Besar-kecilnya skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu 
criteria ditentukan berdasarkan tingkat kesempurnaan jawaban dibandingkan dengan 
kriteria jawaban tersebut.  

Sama dengan penilaian unjuk kerja, skor atau data penilaian yang diperoleh dengan 
menggunakan berbagai bentuk soal tertulis perlu digabung menjadi satu kesatuan nilai 
penguasaan kompotensi dasar dan standar kompotensi mata pelajaran. Dalam proses 
pengggabungan dan penyatuan nilai, data yang diperoleh dengan masing-masing bentuk 
soal tersebut juga perlu diberi bobot, dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran dan 
kompleksitas jawaban yang dituntut untuk dijawab oleh peserta didik. Nilai akhir semester 
ditulis dalam rentang 0 sampai 10, dengan dua angka dibelakang koma. Nilai akhir semeter 
yang diperoleh peserta didik merupakan deskripsi tentang tingkat atau persentase 
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penguasaan Kompotensi Dasar dalam semester tersebut. Misalnya, nilai 6,50 dapat 
diinterprestasikan peserta didik telah menguasai 6,50% unjuk kerja berkaitan dengan 
kompotensi Dasar mata pelajaran dalam semester tersebut.  

 
4. Data Penilaian Proyek  

Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap 
perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian 
data/laporan.Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang terentang 
dari 1 sampai 4. Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk 
setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor 
tertinggi adalah 16.  

Berikut ini diberikan tabel yang memuat contoh deskripsi dan penskoran untuk 
masing-masing tahap.  
 

Tahap Deskripsi Skor 

Perencanaan/Persiapan Memuat topic, tujuan, bahan/alat, langkah-
langkah kerja, jadwal, waktu, perkiraan data 
yang akan diperoleh, tempat penelitian, daftar 
pertanyaan atau format pengamatan yang 
sesuai dengan tujuan 

1,2,3,4 

Pengumpulan data Data tercatat dengan rapi, jelas dan lengkap. 
Ketepatan menggunakan alat/bahan 

1,2,3,4 

Pengolahan data Ada pengklasifikasikan data, penafsiran data 
sesuai dengan tujuan penelitian. 

1,2,3,4 

Penyajian data/laporan Merumuskan topic, merumuskan tujuan 
penelitian, menuliskan alat dan bahan, 
menguraikan cara kerja (langkah-langkah 
kegiatan), penulisan laporan sistematis, 
menggunakan bahasa yang komonikatif. 
Penyajian data lengkap, memuat kesimpulan 
da saran. 

1,2,3,4 

 Total skor  

      
Semakin lengkap dan sesuai informasi pada setiap tahap semakin tinggi skor yang 

diperoleh.  
 

5. Data Penilaian Produk  
Data penilaian produk diperoleh dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pembuatan (produk), dan tahap penilaian (appraisal). Informasi tentang data penilaian 
produk diperoleh dengan menggunakan cara holistic atau analitik. Dengan cara holistic, 
guru menilai hasil produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan produk ddengan 
menggunakan criteria keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala skor 0 – 10 atau 
1 – 100. cara penilaian analitik, guru menilai hasil produk berdasarkan tahap proses 
pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian.  
Berikut ini diberikan tabel contoh penilaian analitik dan penskorannya.  
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Tahap Deskripsi Skor 

Persiapan Kemampuan merencanakan seperti:  

 Menggali dan mengembangkan gagasan.  

 Mendesain produk, menentukan alat dari 
bahan. 

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

Pembuatan produk  Kemampuan menyeleksi dan menggunakan 
bahan; 

 Kemampuan menyeleksi dan menggunakan 
alat; 

 Kemampuan menyeleksi dan menggunakan 
teknik; 

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

Penilaian produk  Kemampuan peserta didik membuat produk 
serta kegunaan/fungsinya,  

 Produk memenuhi kriteria keindahan. 

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

  
Kriteria penskoran :  

 Menggunakan skala skor 0 – 10 atau 0 – 100;  

 Semakin lengkap informasi dan baik kemampuan yang ditampilkan, semakin 
tinggi skor yang diperoleh.  

 
6. Data penilaian portofolio  

Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi 
yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen 
penilaian portofolio meliputi; (1) catatan guru, (2) hasil pekerjaan peserta didik, (3) profil 
perkembangan peserta didik. Hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap 
sikappeserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik 
mampu memberi skor berdasarkan kriteria (1)  rangkuman isi portofolio, (2) 
dokumentasi/data dalam folder, (3) perkembangan dokumen, (4) ringkasan setiap 
dokumen, (5) presentasi dan (6) penampilan. Hasil profil perkembangan peserta didik 
mampu memberi skor berdasarkan gambaran perkembangan pencapaian kompotensi 
peserta didik pada selang waktu tertentu. Ketiga komponen ini dijadikan suatu informasi 
tentang tingkat kemajuan atau penguasaan kompetensi peserta didik sebagai hasil dari 
proses pembelajarannya.  

Berdasarkan ketiga penilaian tersebut, guru menilai peserta didik dengan 
menggunakan acuan patokan kriteria yang artinya apakah peserta didik telah mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam bentuk persentase (%) pencapaian atau dengan 
menggunakan skala 0 – 10 atau 0 – 100. Penskoran dilakukan berdasarkan kegiatan unjuk 
kerja, dengan rambu-rambu atau kriteria penskoran portofolio yang telah ditetapkan. Skor 
pencapaian peserta didik dapat diubah ke dalam skor yang berskala 0 – 10 atau 0 – 100 
dengan patokan jumlah skor pencapaian dibagi skor maksimum yang dapat dicapai, dikali 
10 atau 100. dengan demikian akan diperoleh skor peserta didik berdasarkan portofolio 
masing-masing.  

 
7. Data Penilaian Diri  

Data penilaian diri adalah data yang diperoleh dari hasil penilaian tentang 
kemampuan, kecakapan, atau penguasaan kompetensi tertentu, yang dilakukan oleh peserta 
didik sendiri, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Pada taraf awal, hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik tidak dapat 
langsung dipercayai dan digunakan, karena dua alasan utama. Pertama, karena peserta 
didik belum terbiasa dan terlatih, sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak 
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melakukan kesalahan dalam penilaian. Kedua, ada kemungkinan peserta didik sangat 
subjektif dalam melakukan penilaian, karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan 
nilai yang baik. Oleh karena itu, pada taraf awal, guru perlu melakukan langkah-langkah 
telaahan terhadap hasil penilaian diri peserta didik. Guru perlu mengambil sampel antara 
5% s.d. 10% untuk ditelaah, dikoreksi, dan dilakukan penilaian ulang. Apabila hasil koreksi 
ulang yang dilakukan oleh guru menunjukkanbahwa peserta didik banyak melakukan 
kesalahan – kesalahan dalam melakukan koreksi, guru dapat mengembalikan seluruh hasil 
pekerjaan kepada peserta didik untuk dikoreksi kembali, dengan menunjukkan catatan 
tentang kelemahan – kelemahan yang telah mereka lakukan dalam koreksi yang pertama. 
Dua atau tiga kali guru melakukan langkah – langkah koreksi dan telaahan seperti ini, para 
peserta didik menjadi terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, objektif dan, 
jujur.  

Apabila peserta didik telah terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, 
objektif, dan jujur, hal ini akan sangat membantu dalam meringankan beban tugas guru. 
Hasil penilaian diri yang dilakukan peserta didik juga dapat dipercaya serta dapat 
dipahami, diinterprestasikan, dan digunakan seperti hasil penilaian yang dilakukan oleh 
guru.  

 
C. Interprestasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan Belajar  

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai 
suatu kompetensi mengacu ke indikator-indikator yang telah ditentukan. Tidak semua 
indikator harus dinilai guru. Sekolah dapat menetapkan mminimal 75% indikator-indikator 
yang dianggap sangat penting dan mewakili masing-masing kompetensi dasar dan hasil 
belajarnya untuk dinilai. Untuk mengumpulkan informasi apakah suat indikator telah 
tampil pada diri peserta didik, dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau 
setelah pembelajaran.  

Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. Selain itu, sebuah tugas 
dapat dirancang untuk mrnjaring informasi tentang ketercapaian beberapa indikator.  

Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 
kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator 
lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian 
indikator. Apakah 50%, 60% atau 70%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, 
seperti kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan sarana.  

Yang perlu diperhatikan adalah kualitas sekolah akan dinilai oleh pihak luar secara 
berkala, misalnya melalui ujian akhir nasional. Hasil penilaian ini akan menunjukkan 
peringkat sekolah dibandingkan dengan sekolah lain (benchmarking). Melalui 
pemeringkatan sekolah ini diharapkan sekolah terpacu untuk meningkatkan kualitasnya, 
dalam hal ini meningkatkan kriteria pencapaian indikator semakin mendekati 100%.  

Bagi peserta didik yang belum berhasil mencapai kriteria tersebut dapat diberi 
kesempatan untuk mengikuti kegiatan remedial yang berupa tatap muka dengan guru atau 
diberi kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan evaluasi dengan cara: 
menjawab pertanyaan sesuai dengan topiknya, membuat rangkuman pelajaran, atau 
mengerjakan tugas mengumpulkan data. Apabila semua indikator yang telah ditetapkan 
sudah memenuhi kriteria ketuntesan, peserta didik dapat diinterpresentasikan telah 
menguasai kompetensi dasar. Demikian juga selanjutnya, peserta didik dapat 
diinterpresentasikan telah menguasai standar kompetensi dan mata pelajaran.  

Untuk mendapatkan nilai suatu kompetensi dasar atau hasil belajar dari kriteria 
ketuntasan indikator yang berbeda, guru dapat melihat profil peserta didik dari 
kecenderungan nilai setiap indikator atau nilai rata-rata indikator.  
Berikut ini diberikan contoh perhitungan nilai hasil belajar dan kompetensi dasar.  
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Kompetensi 
Dasar 

Hasil Belajar Indikator 
Kriteria 
ketunta

san 

Nilai 
Peserta 
Didik 

Keten-
tuan 

Menyimpul
-kan bahwa 
tiap wujud 
benda 
memiliki 
sifatnya 
masing-
masing dan 
dapat 
mengalami 
perubahan 

1. Mendeskrips
ikan sifat-
sifat benda 
padat, cair, 
dan gas.  

 
 
 
 
 
 
2. Mendemons-

trasikan 
bahwa 
beberapa 
benda dapat 
melarutkan 
benda 
lainnya.  

  
 
 
 
 
  

1. Mendeskripsika
n benda padat 
berdasaarkan 
sifatnya.  

2. Menunjukkan 
bukti tentang 
sifat benda cair.  

3. Menunjukkan 
buktitentang 
sifat benda gas.  

 
1. Menunjukkan 

benda padat 
yang dapat 
dilarutkan pada 
benda cair.  

2. Mengiddentifika
si benda cair 
yang dapat 
melarutkan 
benda padat.  

3. Mengartikan 
larutan dan 
pelarut  

60%  
 
 
 
60% 
 
 
 
50%  
 
 
60% 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
60% 

70 
 
 
 
70 
 
 
 
55 
 
 
61 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
90 

Tuntas 
 
 
 
Tuntas 
 
 
 
Tuntas 
 
 
Tuntas 
 
 
 
 
Tuntas 
 
 
 
 
Tuntas 

 
Nilai indikator pada hasil belajar 1 cenderung 70. jadi nilai hasil belajar 1 adalah 70 atau 7.  
Nilai indikator pada hasil belajar 2 bervariasi sehingga dihitung nilai rata-rata indikator. Jadi 
nilai hasil belajar 2 :  
61+80+90   = 77 atau 7,7  
       3 
                                                                              70 + 77 
Dengan demikian nilai Kompetensi Dasar =  = 73.5  
                                                                                   2   
Berikut contoh perhitungan ketuntasan belajar suatu indikator.  
 

Kompetensi 
Dasar 

Hasil 
Belajar 

Indikator 
Kriteria 
ketuntasa
n 

Nilai 
Peserta 
Didik 

Keten-
tuan 

Mendeskrip
sikan 
Beberapa 
sumber 
energi dan 
penggunaan
nya dalam 
kehidupan 

Mengidentifi-
kasi  
Sumber-
sumber energi 
yang ada di 
lingkungan 
sekitarnya 

 Mencari contoh 
alat-alat rumah 
tangga yan 
menghasilkan 
panas, bunyi, 
dan cahaya.  

 Menunjukkan 
sumber energi 

70% 
 
 
 
 
 
60% 
 

75 
 
 
 
 
 
63 
 

Tuntas 
 
 
 
 
 
Tuntas 
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sehari-hari. yang 
menghasilkan 
panas, bunyi, 
dan cahaya 

 Mencari contoh 
alat rumah 
tangga yang 
menggunakan 
energi listrik 

 
 
 
 
55% 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
Belum 
tuntas 

 
Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan 
untuk indikator terakhir, yaitu: “Mencari contoh alat rumah tangga yang menggunakan 
energi listrik“. Jadi peserta didik harus mengikuti remedial untuk indikator yang belum 
tuntas tersebut. 
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BAB V 
SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN IPA 

 
Pembelajaran yang efektif perlu didukung berbagai sumber dan media pembelajaran. 

Bagian ini kerapkali terabaikan dengan berbagai alasan seperti, terbatasnya waktu untuk 
membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, biaya tidak tersedia dan 
sejumlah alasan lain. Alasan-alasan tersebut sebenarnya tidak perlu muncul, karena ada 
banyak jenis sumber dan media yang dapat digunakan, disesuaikan dengan kondisi waktu, 
keuangan maupun materi yang akan disampaikan. Setiap jenis sumber dan media 
pembelajaran memiliki karakteristik dan kemampuan dalam menayangkan pesan dan 
informasi (Kemp, 1985). 

Sumber dan media pembelajaran memiliki fungsi yang jelas, yaitu: memperjelas, 
memudahkan, dan membuat menarik pesan kurikulum yang akan disampaikan kepada 
siswa dengan harapan motivasi belajar mereka dapat meningkat dan proses pembelajaran 
dapat berlangsung lebih efektif (Raharjo, 1991). Hal ini cukup beralasan karena sumber dan 
media pembelajaran memiliki potensi untuk membangkitkan proses pembelajaran yang 
efektif, antara lain sebagai berikut. 

a. Sumber dan media pembelajaran dapat menghadirkan obyek langka dan berbahaya 
ke dalam situasi pembelajaran. 

b. Sumber dan media pembelajaran dapat menjadikan konsep abstrak menjadi konkret. 
c. Sumber dan media pembelajaran dapat memberikan kesamaan persepsi mengenai 

suatu obyek. 
d. Sumber dan media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan waktu, tempat, 

jumlah, ukuran, dan jarak suatu obyek. 
e. Sumber dan media pembelajaran dapat menyajikan ulangan informasi mengenai 

suatu obyek dan taat azas tanpa pernah jemu. 
f. Sumber dan media pembelajaran dapat menjadikan suasana pembelajaran yang 

santai, menarik, dan kurang formal. 
Sumber dan media belajar termasuk salah kompenen utama pada Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Sri Joko Yunanto (2005) bahwa sumber  
adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga, alat permainan yang bertujuan 
untuk memberikan pengalaman atau informasi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
kepada siswa pada proses pembelajaran. Berkenaan dengan kebermaknaan perolehan 
pengalaman siswa pada proses pembelajaran, Edgar Dale mengemukakan kerucut 
pengelaman (cone of Experience) yang dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman  dari yang 
bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi, yang 
merentang dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi 
tertentu terhadap komponen-komponen lain pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 Siswa sekolah menengah pertama (SMP) umumnya berada pada usia  operasional 
formal. Pada usia ini siswa sudah mampu berpikir sistematis dan logis terhadap hal-hal 
yang bersifat abstrak. Dengan demikian, guru dalam pembelajaran hendaknya mampu 
memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang memungkinkan siswa memperoleh 
pengalaman belajar  secara konkret maupun abstrak, sesuai dengan tujuan pembelajaran 
yang hendak dicapai (tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotor). 
 Terdapat sejumlah sumber dan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh 
guru dalam pembelajaran IPA pada siswa SMP, yakni sebagai berikut. 
 
1. Lingkungan Sekitar 

Di lingkungan sekitar siswa terdapat sejumlah sumber dan media pembelajaran yang 
dapat membantu siswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara konkret. UNESCO 
mendefinisikan lingkungan sebagai faktor-faktor fisik, biologi, sosio ekonomi dan budaya 
yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung, dan berinteraksi dengan kehidupan 
individu (Sri Redjeki, 1985). Apakah siswa sudah akrab dengan faktor-faktor tersebut, sesuai 
dengan materi pembelajaran yang digariskan oleh kurikulum yang berlaku ?. Jawabannya: 
belum tentu akrab. Oleh karena itu, jadikanlah faktor-faktor tersebut sebagai sumber dan 
media pembelajaran bagi mereka. 

Belajar dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran 
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: membawa siswa ke lingkungan untuk belajar dan 
membawa sumber-sumber dari lingkungan untuk dipelajari oleh siswa (Nasution, 1982). 
Siswa dibawa ke lingkungan untuk belajar jika obyeknya sulit dimasukkan ke dalam kelas 
karena keterbatasan ruang dan waktu, serta biaya. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam memanfaatkan lingkungan 
sekitar sebagai sumber dan media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Pertama, mengunjungi suatu obyek di lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi 
konsep-konsep apa pada obyek tersebut yang dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Kedua, menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan kunjungan ke  obyek, misalnya: 
topik pembelajaran dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. 

 Ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam bentuk kelompok atau perorangan. 
Keempat, memberikan tugas kelompok atau perorangan  
Kelima, mengunjungi obyek atau mendatangkannya dalam kelas agar terjadi proses 

pembelajaran. 
Keenam, siswa berinteraksi dengan obyek (pengalaman belajar), merumuskan 

kesimpulan, dan membuat laporan. 
Ketujuh,  siswa mengkomunikasikan hasil pembelaja-rannya dalam bentuk laporan 

atau pajangan di kelas. 
Kedelapan, melakukan penilaian dan tindak lanjut. 
 

2. Situasi Buatan 
Situasi buatan dapat diartikan sebagai benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan 

dari yang sebenarnya, karena benda-benda atau kejadian-kejadian tersebut sulit di dapat, 
terlalu besar, terlalu kecil, terlalu jauh, dan sebagainya. Situasi sosial atau peristiwa 
bersejarah dapat dihadirkan di dalam kelas dalam bentuk dramatisasi yang diperankan  oleh 
siswa atau guru bersama siswa. Dalam pembelajaran IPA di SMP, situasi buatan mengenai 
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obyek IPA dapat dihadirkan di kelas dalam bentuk model (benda tiruan dalam bentuk tiga 
dimensi), misalnya model sistem tata surya, model rangka manusia, dan sebagainya. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru dalam memanfaatkan situasi 
buatan pada pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Pertama, menetapkan benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. 

Kedua, mengorganisasikan siswa secara kelompok atau perorangan. 
Ketiga, memberikan tugas kelompok atau perorangan kepada siswa. 
Keempat, siswa berinteraksi dengan benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan sesuai 

dengan strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru. 
Kelima, siswa merumuskan kesimpulan atau membuat laporan. 
Keenam, siswa mengkomunikasikan hasil pembela-jarannya dalam bentuk laporan 

atau pajangan di kelas. 
Ketujuh, melakukan penilaian dan tindak lanjut. 
 

3. Media Audio-Visual 
Video dan film dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran  sebagai media 

audio-visual bagi siswa SMP, terutama jika materi pembelajaran berkenaan dengan suatu 
proses yang kejadiannya pada masa lalu (peristiwa bersejarah atau peristiwa alam), 
membutuhkan waktu yang lama, atau membutuhkan waktu yang sangat singkat. Proses 
perkembangbiakan hewan dapat dipelajari siswa secara utuh melalui video atau film. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh guru untuk memanfaat video atau film 
dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Pertama, memilih video atau film yang materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran 
(sebaiknya video atau film tersebut dicoba sebelum ditayang di depan siswa). 

 Kedua, menata ruangan dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan. 
Ketiga, mengorganisasikan siswa secara kelompok atau perorangan. 
Keempat, menayangkan video atau film. 
Kelima, kegiatan lanjutan bagi siswa setelah mencermati penayangan video atau film 

(berdiskusi, mengerjakan LKS,  merumuskan kesimpulan, atau membuat laporan). 
Keenam, siswa mengkomunkasikan hasil pembela-jarannya dalam bentuk laporan 

atau panjangan di kelas. 
Ketujuh, melaksanakan penilaian dan tindak lanjut. 

4. Media Visualisasi Verbal 
Media visualisasi verbal berupa gambar yang disertai dengan penjelasan (lisan atau 

tertulis). Gambar yang dimaksudkan adalah gambar diam, baik yang diproyeksikan (film 
bingkai, film rangkai, dan transparansi) maupun yang tidak (gambar/foto, poster, kartun, 
sketsa, bagan, dan sebagainya).  

Kondisi atau kualitas gambar diam yang digunakan sebagai media pembelajaran 
hendaknya disesuaikan dengan tingkatan perkembangan siswa sehingga tidak 
menimbulkan salah penafsiran yang berakhir pada salah konsep. Bagi siswa SMP, gambar 
simbolik atau sketsa suatu obyek sudah dapat dimengerti.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan media 
visualisasi verbal dapat disesuaikan dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan 
sebelumnya. Dalam pembelajaran, gambar diam dapat digunakan oleh siswa untuk belajar 
secara mandiri, misalnya menulis pertanyaan-pertanyaan tentang gambar, menulis sebuah 
ceritera yang berkenaan dengan gambar, dan menggunakan gambar untuk berceritera di 
depan kelas. Selain itu, serangkaian gambar diam dapat menginformasikan kepada 
mengenai suatu proses atau peristiwa, misalnya peristiwa metamorfosa pada katak dan 
proses aliran pada manusia dalam pembelajaran sains.  
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5. Media Audio Verbal 
Media audio verbal dalam pembelajaran biasanya dikemas dalam bentuk rekaman 

kaset tape recorder atau dalam bentuk ceramah oleh guru. Salah satu alasan mengenai 
pemanfaatan tape reco rder sebagai media pembelajaran adalah untuk melatih kemampuan 
pendengaran siswa, sehingga informasi yang diperdengar-kan melalui tape recorder dapat 
disimak dan dimengerti.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan media 
audio verbal dapat disesuaikan dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan 
sebelumnya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan oleh guru adalah kejelasan suara 
yang dapat dicermati oleh siswa, baik dalam belajar secara mandiri, kelompok kecil, 
maupun secara klasikal. Pemanfaatan tape recorder sebagai media pembelajaran dapat 
dipadukan dengan media lain, seperti media cetak (buku atau modul).  

Untuk menciptakan suasana yang dapat mengasyikkan  dan menyenangkan siswa 
dalam belajar dengan menggunakan tape recorder, sebaiknya penjajian materi pelajaran 
diselingi dengan musik (lagu) atau ceritera pendek yang bersifat humor.  
 
6. Media Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Sejak diberlakukannya Kurikulum 2004, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
atau Information and Communication Technology (ICT) berfungsi sebagai bahan dan alat 
pembelajaran. Sebagai bahan, TIK menjadi sebuah mata pelajaran yang diperkenalkan mulai 
pada jenjang sekolah dasar sampai pada sekolah menengah atas. Sebagai alat pembelajaran, 
guru dianjurkan untuk memanfaatkan fasilitas TIK untuk memfasilitasi pembelajaran bagi 
siswa, seperti: . radio, televisi, dan komputer. 

Komputer sebagai media pembelajaran memiliki banyak kelebihan dibandingkan 
media lainnya. Komputer dapat diisi berbagai jenis materi pembelajaran dan siswa dapat 
berinteraksi langsung dengannya, seperti: menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, 
dan mensimulasikan suatu proses. Bahkan komputer dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk 
melakukan pembelajaran melalui internet. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam memanfaatkan media 
komputer dapat disesuaikan dengan langkah-langkah yang telah dicontohkan sebelumnya. 
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