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ABSTRACT

DEVELOPMENT
OF TEACHING MATERIALS SOCIAL STUDIES USE SHARED MODEL

TO INCREASE INDEPENDENCE LEARNING
STUDENT of CLASS VIII

By:
AZIZ

This study aims to develop teaching materials IPS model Shared class VIII SMP
with the theme "Environment and Community Economic Activities" is feasible
and interesting, and foster self-reliance in students in the process of learning
activities. The research method used is Research and Development (R & D) Borg
and Gall. Module development design and procedures follow the development
steps of Hilda Taba. Technique of data collection is done by using interview
technique, observation, and questionnaire. The data analysis technique uses
quantitative descriptive data analysis which is expressed in five scale scores on
the predetermined scale scoring category. The results of the module feasibility test
by the material expert received an assessment of the "good" category, the
assessment of media experts obtained the category of "very good", the assessment
of the teacher's assessment and the students obtained the "good" category. Based
on feasibility tests by experts, teachers and students indicates that the class IPS
model of shared VIII module is very systematic, consistent, interesting, highly
appropriate, and very appropriate, for use in classroom learning activities. based
on the results of trials in the class showed that the product developed can foster
student self-reliance.

Keywords: Research and Development, IPS Module, Learning Independence



ABSTRAK

PENGEMBANGAN
BAHAN AJAR IPS MODEL SHARED

UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
BELAJAR SISWA KELAS VIII

Oleh:
AZIZ

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar IPS model Shared
kelas VIII SMP dengan tema “Lingkungan dan Kegiatan Ekonomi
Masyarakat”yang layak dan menarik, serta menumbuhkan kemandirian pada diri
siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode Research and Development (R&D) Borg and Gall. Desain dan
prosedur pengembangan modul mengikuti langkah-langkah pengembangan Hilda
Taba. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan menggunakan teknik
wawancara, observasi, dan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis
data deskriptif kuantitatif yang dinyatakan dalam skor skala lima terhadap
kategori skala penilaian yang telah ditentukan. Hasil uji kelayakan modul oleh
ahli materi memperoleh penilaian dengan kategori “baik”, penilaian ahli media
memperoleh kategori “sangat baik”, penilaian penilaian guru dan siswa
memperoleh kategori “baik”. Berdasarkan uji kelayakan oleh ahli, guru, dan siswa
menunjukkan bahwa modul IPS model shared kelas VIII sangat sistematis,
konsisten, menarik, sangat sesuai, dan sangat tepat, untuk digunakan dalam
kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan hasil uji coba di dalam kelas
menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan dapat menumbuhkan
kemandirian belajar siswa.

Kata Kunci : Research and Development,  Modul IPS, Kemandirian Belajar
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah

sebuah mata pelajaran yang terpadu yang memuat materi dari berbagai bidang

ilmu yang serumpun IPS yaitu Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Materi

IPS di SMP pada umumnya berdasarkan topik-topik tertentu yang kemudian

dijabarkan oleh beberapa bidang kajian IPS, misalkan topik tentang perjuangan

kemerdekaan Indonesia dikaji oleh bidang Sejarah dan Ekonomi, topik kehidupan

manusia dalam memenuhi kebutuhannya dikaji oleh bidang Ekonomi dan

Geografi, dan topik kondisi fisik bumi dan kependudukan dikaji oleh bidang

Geografi, Ekonomi, dan Sejarah. Topik kajian dalam mata pelajaran IPS

kemudian diturunkan ke dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar

(KD) kurikulum nasional IPS. Dengan adanya mata pelajaran IPS SMP yang

menggunakan sistem terpadu diharapkan akan membentuk siswa menjadi warga

negara yang baik, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial

dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara bertanggung

jawab.

Pembelajaran IPS di SMP sebelumnya diajarkan secara terpisah melalui bidang

studi masing-masing kajian IPS seperti mata pelajaran Sejarah, mata pelajaran
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Ekonomi, dan mata pelajaran Geografi. Guru lulusan pendidikan Sejarah

mengajar mata pelajaran Sejarah, guru lulusan pendidikan Ekonomi mengajar

mata pelajaran Ekonomi, dan guru lulusan pendidikan Geografi mengajar mata

pelajaran Geografi. Pembelajaran IPS di SMP seharusnya tidak diajarkan secara

terpisah berdasarkan kajian ilmu masing-masing, tetapi diajarkan secara terpadu.

Artinya IPS harus diajarkan dengan beberapa sudut pandang berbagai disiplin

ilmu yang memang terintegrasi dengan IPS, seperti Sejarah, Ekonomi, Geografi,

Sosiologi, dan Antropologi. Mulyasa menyatakan pada struktur kurikulum

SMP/MTs point kedua yaitu substansi mata pelajaran IPS pada SMP/MTs

merupakan “IPS terpadu”. Sesuai dengan petunjuk dalam KTSP, IPS

dilaksanakan sebagai mata pelajaran terpadu dari berbagai disiplin ilmu sosial

(Mulyasa, 2007:57). Dengan demikian guru diharapkan mampu menguasai dan

memahami konsep-konsep lain dari disiplin ilmu sosial di samping disiplin ilmu

sosial yang telah dikuasainya. Melalui pembelajaran terpadu  pada mata pelajaran

IPS diharapkan akan terbentuk pemahaman yang menyeluruh dalam diri siswa

tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial disekitarnya.

Berpijak pada pengertian bahwa IPS adalah mata pelajaran terpadu yang

merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, sebaiknya IPS diajarkan oleh

guru yang memiliki latar belakang akademis IPS, bukan dari disiplin ilmu-ilmu

sosial apalagi yang tidak memiliki background pendidikan. Pembelajaran IPS

harus dilaksanakan secara terpadu dengan memadukan berbagai disiplin ilmu

sosial. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pendidikan IPS yang dijelaskan oleh

Barr, Bart dan Schemis yang dikutip oleh Supardan (2015:10)
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“social studies is an integration of social sciences and humanities for the
purposes of of intruction in citizenship education. we emphasize
‘integration’ for social studies is the only field which deliberately attempts
to draw upon, in an integrated fashion, the data of Social Sciences and the
insights humanities. We emphasize ‘citizenship’ for social studies, despite
the different in orientation, outlook, purpose, and methode of teachers, is
almost universally perceived as preparation for citizenship in a
democracy”.

Terlihat jelas dari pengertian di atas bahwa IPS seharusnya diajarkan secara

terpadu tidak terpisah. Melalui pembelajaran IPS secara terpadu diharapkan akan

terbentuk individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang

holistik mengenai kehidupan sosial dan lingkungan fisik dalam rangka

membentuk peserta didik menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung

jawab.

Pembelajaran IPS merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan

guru dan siswa secara aktif. Dengan kompetensi akademik, kompetensi

pedagogic, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian yang dimiliki guru,

serta media pembelajaran baik media visual maupun audio visual, ditambah

dengan pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi diharapkan akan

menjadikan pembelajaran IPS berjalan dengan baik, menyenangkan dan inovatif.

Dalam sebuah proses pembelajaran, pembelajaran akan dapat berjalan dengan

maksimal jika ditunjang dengan penggunaan sumber pembelajaran yang

berkualitas dan lengkap.

Keanekaragaman sumber belajar yang dimiliki siswa akan mempermudah siswa

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebaliknya keterbatasan

sumber belajar akan mempersulit siswa dalam memahami materi yang dibahas



4

dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang telah digariskan

dalam rencana pembelajaran tidak tercapai. Banyak sedikitnya sumber belajar

yang dimiliki oleh guru dan siswa, akan turut menentukan keberhasilan proses

pembelajaran. Meskipun demikian, bagi seorang guru yang pandai ia akan

memanfaatkan sumber belajar yang ada dengan se-efektif mungkin dalam proses

pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Namun kenyataannya,

banyak guru yang hanya terpaku pada sumber belajar yang berupa buku paket

atau lembar kerja siswa (LKS). Sehingga dampaknya pembelajaran kurang

bervariasi dan kurang dinamis. Siswa hanya memahami materi dari sumber belajar

buku ajar atau LKS saja.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Menggala merupakan salah satu SMP yang

terdapat di Kabupaten Tulang Bawang. SMPN 4 Menggala terletak di Kampung

Kagungan Dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kurang lebih

dua kilometer dari jalan lintas timur. Sekolah yang berdiri pada tahun 2010 ini

memiliki tiga lokal untuk kegiatan pembelajaran masing-masing untuk kelas 7,

kelas 8, dan kelas 9, perpustakaan, laboratorium IPA, dan Musholla dengan luas

satu hektar persegi. Pemilihan lokasi SMP N 4 Menggala yang kurang

memperhatikan sekolah dasar (SD) pendukung menyebabkan jumlah peserta didik

setiap tahun relatif sama tanpa penambahan yang berarti. Hal ini dikarenakan SD

pendukungnya hanya satu yaitu SDN Kagungan Dalam.  Berdasarkan data yang

diperoleh diketahui bahwa jumlah siswa SMP N 4 Menggala pada tahun ajaran

2015/2016 adalah tujuh puluh empat orang. Berikut adalah data jumlah siswa

SMP N 4 Menggala tahun pelajaran 2015/2016.
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Tabel 1.1 Jumlah Siswa SMPN 4 Menggala TP 2015/2016

No. Kelas Jumlah siswa Jumlah siswa/kelas

Laki-laki % Perempuan % %

1.

2.

3.

VII

VIII

IX

13

11

12

54,1%

40,7%

52,1%

11

16

11

45,8%

59,2%

47,8%

24

27

23

100%

100%

100%

Jumlah 36 38 74

Sumber: Dapodikdas smpn4 menggala

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada bulan Januari-Februari 2016

diketahui bahwa proses pembelajaran di SMPN 4 Menggala tidak berjalan dengan

semestinya. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa pembelajaran tidak

berjalan dengan semestinya, diantaranya adalah kurangnya sumber belajar bagi

peserta didik seperti buku ajar atau modul, siswa kurang mandiri yang ditandai

dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap guru dalam pembelajaran,

dan kurangnya kompetensi dan kreativitas guru dalam memanfaatkan sumber

belajar yang ada. Selama ini guru hanya menyampaikan apa yang ada di LKS saja,

sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya.

Faktor pertama penyebab pembelajaran tidak berjalan semestinya adalah

berkenaan dengan kurangnya sumber belajar berupa buku ajar di SMP N 4

Menggala terlihat dari fasilitas perpustakaan yang ada. Berdasarkan dari

pengamatan yang dilakukan di perpustakaan dan hasil wawancara dengan kepala

perpusatakaan SMPN 4 Menggala Bapak I Ketut Suwardana, S. Pd. MM.

didapatkan data bahwa perpustakaan tidak menyediakan buku-buku pelajaran

sekolah terutama IPS yang menggunakan kurikulum KTSP. Di perpustakaan
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hanya terdapat buku-buku pelajaran yang menggunakan Kurikulum 2013 yang

merupakan bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari jumlah rak buku

yang terdapat di perpustakaan yang berjumlah 4 buah yang mayoritas berisi buku-

buku bantuan dari pemerintah, seperti buku ajar Bahasa Lampung, Buku ajar

Pendidikan Agama Islam, Atlas, dan buku pengetahuan umum. Buku IPS yang

tersedia di perpustakaan merupakan bantuan dari pemerintah untuk pembelajaran

Kurikulum 2013.

Tabel 1.2 Data buku mata pelajaran IPS di perpustakaan SMPN 4 Menggala

No. Judul buku Jumlah buku Keterangan

1. Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII 25 Kurikulum
2013

2 Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII 25 Kurikulum
2013

Sumber: Data Perpustakaan SMPN 4 Menggala yang diolah (Data jumlah dan
jenis buku yang terdapat di perpustakaan tedapat pada lampiran)

Kondisi perpustakaan yang serba kekurangan menyebabkan pembelajaran berjalan

kurang maksimal, ketiadaan sumber pendukung berupa buku paket di

perpustakaan menyebabkan siswa kesulitan mencari referensi bacaan dalam

memecahkan suatu masalah/tugas diskusi yang diberikan oleh guru. Buku

pelajaran IPS yang terdapat di perpustakaan tidak dipergunakan karena

merupakan Kurikulum 2013. Sementara kurikulum yang digunakan di SMPN 4

Menggala adalah KTSP, sehingga materinya berbeda dengan materi yang

diajarkan. Sementara buku-buku yang lainnya hanya sebatas sumber pendamping

dalam proses pembelajaran IPS seperti atlas, dan buku pengetahuan umum.
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Kekurangan sumber belajar di SMPN 4 Menggala juga dipengaruhi oleh tingkat

kehidupan ekonomi masyarakat Kp. Kagungan Dalam yang mayoritas berprofesi

sebagai buruh tani dengan penghasilan berkisar Rp.500.000, s.d 1.000.000/bulan.

Kondisi ekonomi orang tua dengan penghasilan yang pas-pasan berdampak pada

ketidakmampuan siswa dalam memiliki sumber belajar terutama buku pelajaran

dan LKS. Dari pengamatan awal yang dilakukan didapatkan data dari 24 peserta

didik kelas VII SMP N 4 Menggala tidak terdapat satu peserta didik pun yang

memiliki buku pelajaran IPS, sementara LKS dapat dimiliki oleh siswa melalui

proses yang panjang dalam jangka waktu dua bulan setelah pembelajaran

dilaksanakan. Hal ini terjadi karena LKS IPS lebih tinggi harganya dari LKS mata

pelajaran lainnya seperti penjasorkes, pendidikan agama islam, PPKn, seni

budaya, matematika, bahasa inggris, dan bahasa indonesia. Harga LKS IPS dan

IPA Rp.12.000,- sedangkan harga LKS lainnya Rp.8.000,-. Berikut adalah data

keadaan ekonomi/pekerjaan orang tua siswa kelas VII SMPN 4 Menggala tahun

pelajaran 2015/2016.

Tabel 1.3 Data keadaan orang tua siswa berdasarkan pekerjaan dan pendidikan
orang tua siswa kelas VII SMP N 4 Menggala tahun 2015/2016

No.
Keadaan Orang Tua Siswa

Pekerjaan Jumlah Pendidikan Jumlah
1 Petani 18 Tidak sekolah 1
2 Wiraswasta 3 SMA / sederajat 5
3 Karyawan Swasta 1 SMP / sederajat 2
4 PNS 1 SD / sederajat 16
5 Nelayan 1

Jumlah 24 Jumlah 24
Sumber: Dapodikdas smpn4menggala

Faktor kedua yang menyebabkan pembelajaran tidak berjalan semestinya adalah

rendahnya kemandirian pada diri peserta didik. Tingkat ketergantungan yang
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sangat tinggi peserta didik terhadap guru menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan

angket kemandirian yang diberikan kepada siswa kelas VII diketahui bahwa

rendahnya kemandirian siswa disebabkan oleh beberapa sebab antara lain adalah

siswa hanya terpaku dengan materi yang disampaikan oleh guru di depan kelas,

kurangnya keinginan pada diri peserta didik untuk belajar dirumah mengenai

materi yang akan dipelajari, dan kurangnya keinginan mencari referensi atau

sumber belajar lain.

Permasalahan kurang maksimalnya kegiatan pembelajaran juga berasal dari

tenaga pendidik yang mengajar di SMP N 4 menggala. Dari pengamatan yang

dilakukan di SMPN 4 Menggala ditemukan ada beberapa guru yang mengajar

dengan hanya memanfaatkan LKS saja. Permasalahan ini juga terdapat pada guru

mata pelajaran IPS yang hanya mengajarkan materi IPS berdasarkan LKS saja

tanpa menggunakan sumber belajar lainnya seperti buku paket atau modul IPS.

Berikut adalah data keberadaan guru IPS SMPN 4 Menggala tahun 2015/2016.

Tabel 1.4 Jumlah guru IPS SMPN 4 Menggala TP 2015/2016

No. Nama
Tempat Tanggal

Lahir

Tugas

Mengajar

Latar Belakang

Pendidikan

1. Aziz, S.Pd. Serang, 17
Agustus 1981

IPS Kelas VII Pendidikan Sejarah,
Unila

2. Desy
Nurlaila,
S.Pd.

Kotagajah,
14 Desember
1985

IPS Kelas IX Pendidikan
Ekonomi,
Universitas
Muhammadiyah
Metro

3. Linawati, SE. Tulang bawang,
18 Desember
1982

IPS Kelas
VIII

Ekonomi
Manajemen, Unila

Sumber: Dapodikdas smpn4 menggala



9

Data di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPS di SMPN 4 Menggala berjalan

kurang maksimal, hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan masing-masing

guru. Guru yang merupakan lulusan pendidikan Sejarah unggul dalam materi-

materi Sejarah dan lemah dalam mengajarkan materi-materi Geografi, Ekonomi,

dan Sosiologi. Begitu pula sebaliknya guru lulusan pendidikan Ekonomi unggul

dalam materi-materi Ekonomi dan lemah dalam mengajarkan materi Geografi,

Sejarah, dan Sosiologi. Dan guru lulusan Manajemen unggul dalam konsep dan

teori Ekonomi, namun lemah dalam pengelolaan kelas, lemah dalam materi

Sejarah, materi Geografi, dan materi Sosiologi. Sebagai dampak dari  kondisi di

atas adalah IPS diajarkan secara partial yaitu dengan memfokuskan pada materi

yang dikuasai dan sedikit memberikan materi yang tidak dikuasainya atau bahkan

meninggalkannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru IPS kelas

VIII dan kelas IX didapatkan informasi bahwa Ibu Linawati mengalami kesulitan

dalam mengajarkan SK. 5 tentang Memahami usaha persiapan kemerdekaan pada

KD 5.1 Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses

terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, dan KD 5.2 Menjelaskan

proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Ibu Desy Nurlaila yang

mengajar di kelas IX juga mengalami kesulitan dalam mengajarkan IPS terutama

pada materi SK. 6 tentang Memahami usaha mempertahankan Republik Indonesia

pada KD 4.1 Mendeskripsikan perjuangan banga Indonesia merebut Irian Barat,

dan KD 6.2 Mendeskripsikan peristiwa tragedi nasional Peristiwa Madiun/PKI,

DI/TII, G 30 S/PKI, dan konflik internal lainnya. Selain itu, di dapat keterangan
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bahwa mereka mengajar materi IPS berdasarkan buku LKS yang disediakan oleh

sekolah melalui pihak ketiga. Sedangkan bahan ajar pendamping seperti buku

paket terbitan nasional jarang sekali dipakai. Didapat juga keterangan bahwa tidak

ada satu guru pun yang memiliki modul mengenai pelajaran IPS kelas VII, VIII,

maupun kelas IX. Baik modul dalam bentuk satu pelajaran penuh selama satu

semester, satu tahun, maupun modul terpadu berdasarkan tematik.

Mata pelajaran IPS merupakan kumpulan materi dari kajian ilmu Sejarah,

Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Materi-materi tersebut disusun berdasarkan

bidang kajiannya masing-masing melalui bab yang terpisah tanpa adanya

perpaduan antar disiplin ilmu IPS. Kondisi ini membuat pembelajaran IPS yang

berlangsung di SMP N 4 Menggala tidak dilaksanakan dengan menggunakan

pembelajaran terpadu melainkan berdasarkan urutan materi yang ada di buku atau

LKS. Sebenarnya seorang guru dapat menerapkan pembelajaran IPS secara

terpadu meskipun materi tidak dipadukan dalam buku ajar. Namun minimnya

pengetahuan guru tentang pembelajaran terpadu dan rendahnya keinginan guru

dalam meningkatkan kompetensi membuat pembelajaran IPS berjalan mengikuti

materi yang ada dalam buku pelajaran secara berurutan.

Metode pengajaran yang digunakan oleh guru pun masih menggunakan metode

ceramah yang monoton, mencatat buku, merangkum, atau memberikan tugas

untuk mengerjakan LKS saja. Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya

kompetensi yang dimiliki oleh guru. Pada proses pembelajaran IPS, guru SMPN 4

Menggala masih berfokus pada bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif
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peserta didik yaitu dengan memfokuskan pada penguasaan materi IPS melalui

pembelajaran yang monoton dan kurang variatif. Dampak dari pembelajaran

tersebut pada akhirnya berakibat pada minimnya pemahaman siswa dalam

pembelajaran IPS terutama dalam kualitas keterampilan sosial dan lifeskil yang

dimiliki oleh peserta didik. Hal ini terlihat pada siswa kelas VII SMP N 4

Menggala dimana terdapat siswa yang memiliki penguasaan materi yang tinggi

namun kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dan cenderung

menganggap dirinya lebih baik dan lebih pintar dari lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka kebutuhan akan

bahan ajar berbentuk modul pelajaran IPS terutama yang berbentuk modul terpadu

berdasarkan tematik sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan suatu upaya untuk

membuat modul. Dengan adanya modul terpadu IPS diharapkan akan membantu

guru dalam proses kegiatan belajar terutama dalam mendidik dan membimbing

siswa untuk memahami materi IPS secara menyeluruh. Disamping itu dengan

adanya modul terpadu diharapkan akan dapat membantu siswa dalam memahami

pelajaran IPS secara mandiri.

Modul adalah bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan teratur yang

digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Modul pembelajaran yang akan

dikembangkan dalam penelitian ini dikemas dengan memuat materi-materi

pelajaran yang akan diajarkan, terutama materi pelajaran IPS kelas VIII SMP

semester 1 dengan mengambil Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

tertentu yang bisa dipadukan. Supardi menjelaskan pembuatan sumber belajar
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terpadu bisa dilakukan dengan mengembangkan tema atau topik tertentu,

kemudian dibahas, dilengkapi, diperluas, dan diperdalam dengan cabang ilmu

yang lain (Supardi, 2011:192). Dengan adanya modul pembelajaran IPS

diharapkan akan membantu guru dalam mengajarkan mata pelajaran IPS secara

terpadu, selain itu diharapkan akan bermanfaat bagi siswa dalam membangun

kemandirian siswa dalam belajar.

Pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau

mengkaitan berbagai bidang studi yang serumpun maupun yang tidak serumpun.

Dengan pembelajaran terpadu diharapkan akan dapat memberikan pengalaman

bermakna kepada peserta didik yaitu mendapatkan pemahaman terhadap konsep-

konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya

dengan konsep lain yang sudah mereka pahami sesuai dengan tingkat

perkembangan siswa (Pargito, 2010:14). Pembelajaran terpadu dilakukan dengan

memadukan berbagai materi berdasarkan topik atau tema tertentu yang memiliki

kaitan yang sama.

Terdapat berbagai model dalam pembelajaran terpadu. Pargito (2010)

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul IPS terpadu, terdapat sepuluh model

pembelajaran terpadu yaitu model fragmented, model connnected, model nested,

model squenced, model shared, model webbed, model threaded, model

integrated, model immersed, dan model networked. Sedangkan Robin Fogarty

(1991: 61-65) juga menjelaskan sepuluh bentuk pembelajaran terpadu yang

terbagi dalam tiga bentuk cara dalam mengintegrasikan sebuah pembelajaran
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yaitu: within single disciplines (model pembelajaran terpadu yang berorientasi

pada satu dsisiplin ilmu), Across several disciplines (model pembelajaran terpadu

yang berorientasi pada beberapa disiplin ilmu), dan within and across learners

(model pembelajaran terpadu yang berorientasi pada siswa). Kesepuluh model

pembelajaran terpadu di atas dapat diterapkan berdasarkan kondisi dan materi atau

topik yang akan diajarkan.

Pembelajaran terpadu lebih banyak diterapkan pada tingkat SD dan SMP, dimana

tingkat berfikir siswa masih belum terkotak-kotak karena belum adanya

penjurusan pada bidang tertentu. Sedangkan pada jenjang SMA pembelajaran

terpadu agak sulit dilakukan karena sudah dikenalkan penjurusan. Walaupun tidak

menutup kemungkinan adanya pembelajaran terpadu di SMA dengan melibatkan

beberapa guru dari berbagai disiplin ilmu untuk bekerjasama dalam merencanakan

dan melaksanakan pembelajaran terpadu berdasarkan disiplin ilmu yang

dikuasainya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar

IPS kelas VIII SMP semester 1 dengan menggunakan pembelajaran terpadu

model Shared, dengan mengintegrasikan Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar yang memiliki karakteristik yang sama menjadi suatu konsep materi yang

terpadu dan holistic. Menurut Fogarty (1991:44-46) dijelaskan bahwa model

pembelajaran terpadu tipe shared merupakan bentuk perpaduan pembelajaran

akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih.

Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu
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mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap dan ketrampilan yang

sama. Materi pelajaran yang memiliki kaitan dipilih kemudian dipadukan dalam

sebuah tema tertentu.

Pemilihan pengembangan modul dengan menggunakan model pembelajaran

terpadu shared didasarkan pada kondisi guru SMP N 4 Menggala yang masih

belum memahami pembelajaran terpadu. Guru IPS kelas VIII terkadang

mengalami kesulitan ketika mengajarkan materi semester satu pada topik bahasan

yang terdapat pada KD 1.3 dan KD 4.1. Hal ini dikarenakan kedua KD tersebut

memiliki kaitan dan kemiripan, sehingga sering terjadi pengulangan materi

terutama pada materi KD 4.1. Sebagai dampaknya siswa merasa bahwa materi

yang dipelajari seakan-akan sudah pernah diajarkan.

Pemilihan KD 1.3 yang berisikan materi Geografi dan KD 4.1 yang berisikan

materi Ekonomi juga didasarkan pada kebutuhan bahwa semester ganjil kelas VIII

sebagian besar materinya berisikan kajian bidang Geografi dan Ekonomi yang

memiliki kaitan dan kemiripan sehingga perlu adanya pengabungan untuk

menghindari pengulangan. Sementara itu, kajian Sejarah dan Sosiologi pada

semester ganjil kelas VIII porsinya sedikit dan lebih banyak kajiannya pada

semester genap. Dengan adanya modul IPS terpadu shared yang memadukan

materi pada KD 1.3 dan KD 4.1 diharapkan akan membantu guru dalam

melakukan pembelajaran sehingga tidak terjadi penjelasan yang sama pada KD

yang berbeda. Dengan demikian diharapkan guru akan dapat memahami IPS

sebagai sebuah mata pelajaran yang terpadu
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Model shared juga dipilih dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya yang

mengembangkan modul dengan model pembelajaran terpadu shared. Selain itu,

Model shared dipilih dengan alasan bahwa model ini memadukan materi yang

tumpang tindih dengan cara membagikan bagian-bagian penting dari materi yang

memiliki kaitan yang sama dari materi yang akan dipadukan kedalam sebuah

tema.  Dalam penelitian pengembangan ini peneliti akan memadukan materi dari

KD 1.3 dan 4.1 dalam satu tema yaitu lingkungan dan kegiatan Ekonomi

masyarakat. Dengan pengembangan bahan ajar IPS berbentuk modul kelas VIII

SMP semester 1 diharapkan siswa tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran

dan dapat dengan mudah memahami materi yang diberikan serta dapat

membangun kemandirian siswa dalam belajar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka beberapa masalah

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1.2.1 Kurang tersedianya bahan ajar IPS bagi siswa kelas VIII.

1.2.2 Rendahnya kemampuan Ekonomi orang tua sehingga tidak mampu

membeli buku.

1.2.3 Pembelajaran IPS masih belum terpadu.

1.2.4 Guru masih menggunakan metode yang kurang variatif.

1.2.5 Guru kesulitan mengajar IPS secara terpadu.

1.2.6 Rendahnya kemandirian yang dimiliki peserta didik.
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat

penelitian ini dibatasi pada:

1.3.1 Pengembangan desain modul pembelajaran IPS kelas VIII semester 1

SMPN 4 Menggala dengan menggunakan pembelajaran terpadu model

shared.

1.3.2 Penerapan pembelajaran terpadu model shared pada kelas VIII

semester 1 SMPN 4 Menggala pada mata pelajaran IPS?

1.3.3 Dampak penggunaan modul IPS model shared terhadap kemandirian

belajar siswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Bagaimanakah mengembangkan produk bahan ajar IPS model Shared

kelas VIII SMP semester 1?

1.4.2 Bagaimanakah dampak penggunaan modul IPS model shared terhadap

kemandirian siswa dalam belajar?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui cara mengembangkan bahan ajar IPS model Shared

kelas VIII SMP semester 1?
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1.5.2 Untuk mengetahui dampak penggunaan modul IPS model shared

terhadap kemandirian belajar siswa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai:

1.6.1 Manfaat praktis

Bagi guru

1. Produk yang dihasilkan dapat menjadi salah satu sumber tambahan dalam

mengajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP semester 1.

Bagi Siswa

1. Produk yang dihasilkan dapat menjadi bahan tambahan bagi siswa dalam

memahami mata pelajaran IPS kelas VIII SMP semester 1.

Bagi Sekolah

1. Meningkatkan motivasi sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap guru

demi tercapainya pembelajaran yang efektif

1.6.2 Manfaat teoritis

1. Menjadi salah satu bahan tambahan penelitian pengembangan bahan ajar

IPS pada model pembelajaran terpadu shared.

2. Menjadi bahan teoritis bagi peneliti yang akan datang agar dapat

mengembangkan penelitian yang lebih dalam mengenai pembelajaran

terpadu terutama model shared.
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1.7 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Penelitian pengembangan ini diharapkan akan menghasilkan produk berbentuk

modul pembelajaran IPS kelas VIII SMP Semester 1 berdasarkan kompetensi

dasar dan materi yang memiliki karakteristik yang hampir sama dan memiliki

keterkaitan, kemudian dipadukan dalam sebuah tema yaitu lingkungan dan

kegiatan Ekonomi masyarakat. Secara garis besar spesifikasi produk yang akan

dihasilkan sebagai berikut:

1. Halaman sampul

2. Halaman francis

3. Kata pengantar

4. Daftar isi

5. Peta kedudukan modul, digunakan untuk melihat letak modul yang akan

dikembangkan dalam materi IPS kelas VIII semester 1.

6. Glosarium, merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang penting.

7. Deskripsi, merupakan gambar singkat mengenai materi yang akan

dipelajari

8. Prasyarat, merupakan gambaran materi yang harus dimiliki oleh siswa

sebelum mempelajari modul.

9. Petunjuk penggunaan modul, menginformasikan bagaimana menggunakan

modul dengan baik.

10. Penjelasan bagi siswa, berisi tuntunan bagi siswa mempelajari modul.

11. Peran guru, berisi tentang peran guru dalam pembelajaran ketika

mempergunakan  modul.

12. Tujuan akhir, tujuan yang hendak dicapai dengan mempelajari modul.
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13. Kompetensi, kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh siswa

14. Cek kemampuan, cek kemampuan awal siswa tentang materi modul.

15. Rencana belajar siswa, berisikan pokok-pokok bahasan yang akan

dipelajari oleh siswa dalam modul.

16. Tujuan pembelajaran, digunakan untuk menginformasikan kemampuan

yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

17. Uraian materi, dijelaskan dengan berdasarkan tema yang telah ditentukan.

18. Latihan, diberikan untuk memperdalam pemahaman peserta didik.

19. Rangkuman, merupakan ringkasan dari materi pembelajaran

20. Tes formatif, diberikan pada akhir pembahasan tema untuk mengukur

tingkat pemahaman peserta didik mengenai meteri pembelajaran.

21. Kunci jawaban tes formatif, untuk membantu peserta didik

membandingkan  jawaban yang tepat.

22. Daftar pustaka, diletakkan pada akhir materi (Dikmenjur. 2004).

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Ruang lingkup Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan modul kelas VIII SMP

Semester 1 dengan menggunakan pembelajaran terpadu model shared.

1.8.2 Ruang lingkup Tempat penelitian

Tempat penelitian pengembangan ini dilakukan di SMPN 4 Menggala

Kabupaten Tulang Bawang pada kelas VIII semester 1 tahun pelajaran

2016/2017.
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1.8.3 Ruang Lingkup Ilmu

Peneltian pengembangan ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu IPS, hal ini

tidak terlepas profesi peneliti sebagai guru mata pelajaran IPS dan dari

tujuan pembuatan modul yaitu untuk membantu peserta didik dalam

memahami materi pembelajaran khususnya materi IPS kelas VIII pada

semester 1. Modul dikemas dengan menggabungkan dua standar kompetensi

(SK) yaitu SK 1 dan SK 4 dan dua kompetensi dasar (KD) yaitu KD 1.3 dan

4.1 dalam satu tema yaitu lingkungan dan kegiatan Ekonomi masyarakat,

yang terdiri atas arti penting lingkungan bagi kehidupan, Usaha pelestarian

lingkungan hidup, Memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan.

Menurut Woolever dalam Pargito, IPS memiliki lima perspektif yaitu (1)

Ilmu pengetahuan sosial sebagai tranmisi kewarganegaraan, (2) sebagai

pengembangan pribadi, (3) sebagai refleksi inquiri,(4) sebagai pendidikan

ilmu-ilmu sosial, (5) sebagai pengambilan keputusan yang rasional dan aksi

sosial (Pargito, 2010:33-34). Dalam penelitian pengembangan ini,

pengembangan bahan ajar IPS model Shared kelas VIII merupakan bagian

dari perspektif yang ketiga dan keempat yaitu perspektif reflektif inquiri dan

pendidikan ilmu-ilmu sosial. Karena mengandung unsur-unsur penelitian

dan pengembangan yang melibatkan siswa dan juga merupakan bagian dari

upaya pendidikan ilmu-ilmu sosial.
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Ruang lingkup penelitian pengembangan modul mata pelajaran IPS kelas

VIII semester 1 diharapkan akan meliputi poin-poin sebagai berikut

1. Pengembangan modul mata pelajaran IPS kelas VII semester 1 pada

SMPN 4 Menggala diharapkan dapat menunjang efektivitas

pembelajaran di kelas.

2. Pengujian efektivitas modul mata pelajaran IPS kelas VIII semester 1

pada SMPN 4 Menggala diharapkan dapat meningatkan kemandirian

belajar siswa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebuah penelitian harus didukung oleh teori-teori yang dapat membantu dan

membimbing peneliti dalam mengkonstruk sebuah pemikiran tentang objek kajian

yang akan diteliti. Banyak teori yang mendukung sebuah penelitian seperti teori

Asosiasi, teori Gestalt, teori Behavioristik, dan sebagainya. Dalam penelitian

pengembangan ini, peneliti menggunakan teori Asosiasi dan teori Gestalt. Berikut

adalah penjelasan dan kegunaan dari teori Asosiasi dan teori Gestalt dalam

penelitian pengembangan ini.

2.1.1 Teori Asosiasi

Menurut teori Asosiasi, belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi karena

adanya hubungan antara stimulus (rangsang) dan respon (jawab). Salah satu

pendukung dari teori Asosiasi adalah Edward Lee Thorndike yang mengemukakan

bahwa belajar akan berhasil jika mencakup tiga hal yaitu, faktor kesiapan (law of

readiness), latihan (law of exercise) dan efek (law of effect). Law of Readiness

merupakan suatu kesiapan seseorang dalam menerima sebuah rangsangan berupa

perubahan tingkah laku, semakin siap seseorang menerima perubahan tingkah

laku, maka akan menimbulkan kecenderungan hubungan yang kuat pula,

kecenderungan tersebut dapat berupa kondisi yang memuaskan atau

menjengkelkan. Law of Exercise merupakan perubahan tingkah laku yang
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dilakukan secara berulang-ulang, dengan adanya latihan secara berulang-ulang,

maka akan terbentuk hubungan Asosiasi yang lebih kuat dalam rangka merubah

perilaku seseorang. Pengulangan dari pengalaman akan meningkatkan peluang

respon yang benar, akan tetapi pengulangan tidak akan menambah pembelajaran

jika respon tidak diikuti dengan kondisi yang meyenangkan (good effect). Law of

effect merupakan bentuk hasil hubungan antara stimulus dan respon, hubungan

yang kuat akan terjadi jika dampaknya menyenangkan dan hubungan yang lemah

akan terjadi jika dampaknya tidak menyenangkan (Gredler, 2011:56-57).

Dijelaskan pula oleh Muhammad Ali bahwa jika individu menerima suatu

stimulus yang terdiri dari sejumlah kemungkinan respon, pembentukan

ikatan/hubungan stimulus dan respon (S-R) dilakukan dengan coba-coba. Dalam

hal ini individu berusaha menemukan kemungkinan yang tepat untuk merespon

stimulus tersebut. Bila berhasil terbentuklah hubungan antara S-R itu (Ali,

1984:8).

Teori Asosiasi digunakan dalam penelitian pengembangan ini untuk membantu

peneliti dalam hal membangun konsep bahwa dalam mengembangkan sebuah

bahan ajar harus dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar dapat

memahami dan menggunakan modul yang akan dikembangkan. Dengan demikian

diharapkan stimulus dalam bentuk modul kelas VII semester 1 yang akan dibuat

dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri sebagai bentuk respon dari

stimulus yang diberikan, sehingga akan terbentuk pemamahaman dalam diri

peserta didik tentang materi yang diberikan.
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2.1.2 Teori Gestalt

Menurut teori Gestalt, belajar merupakan perubahan tingkah laku yang didapat

dari proses insight (pemahaman). Menurut Gagne belajar dapat terjadi ketika

subjek “melihat” hubungan baru dalam situasi masalah (Gredler, 2011:173).

Artinya pemahaman dapat timbul secara tiba-tiba bila individu dapat melihat

hubungan antara unsur-unsur dalam situasi problematik. Teori Gestalt

menjelaskan sifat yang kompleks dari belajar manusia yaitu:

1. Belajar adalah faktor kausal penting dalam perkembangan.

2. Belajar manusia bersifat komulatif, belajar keterampilan tertentu akan

memberi konstribusi pada belajar keterampilan yang lebih kompleks.

Hasilnya adalah kompetensi intelektual yang terus meningkat.

3. Belajar manusia adalah kompleks dan beragam, belajar tidak boleh fokus

pada pengembangan prinsip yang berlaku dan hanya pada satu bidang

subjek. belajar manusia harus berlaku untuk berbagai macam aktivitas

manusia diberbagai latar dan situasi dimana belajar itu terjadi (Gredler,

2011:175).

Pendukung dari teori Gestalt ini adalah Robert Gagne, menurutnya belajar adalah

perkembangan keterampilan, apresiasi, dan penalaran manusia dengan semua

variasinya, dan juga harapan, aspirasi, sikap, dan nilai-nilai manusia (Gredler,

2011:169). Teori Gestalt mengenalkan konsep kapabilitas sebagai hasil dari

proses belajar. Menurut teori Gestalt belajar melahirkan semua keterampilan,

pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang didapat oleh manusia. Dengan kata lain

belajar adalah perubahan disposisi atau kapabilitas (kemampuan) manusia yang
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bertahan dalam jangka lama dan bukan hasil dari pertumbuhan. Menurut Gagne

dan Briggs dalam Gredler (2011:174-175) kapabilitas sebagai hasil belajar terdiri

dari dua komponen yaitu komponen mental/kognitif (disposisi yang

dipertahankan) dan komponen perilaku/motorik (kinerja). kapabilitas yang

dimiliki oleh manusia didapatkan dari stimulasi dari lingkungan dan pemrosesan

kognitif yang dilakukan oleh pemelajar yang mengubah stimulasi dari lingkungan

menjadi kapabilitas baru.

Gagne dalam Greedler (2011:178-184) merinci kedua kapabilitas yang diperoleh

dari belajar menjadi lima kecakapan yaitu:

Kapabilitas mental/kognitif

1. Informasi verbal, informasi verbal diperoleh sejak masa kanak-kanak awal

ketika bayi mulai belajar nama-nama objek, hewan, dan peristiwa.

Karakteristik esensial dari informasi verbal meliputi dua hal yaitu (a) ia

dapat diverbalisasikan (dapat ditulis atau dikatakan), (b) kata memilki

makna bagi individual. Bentuk kapabilitas dari informasi verbal adalah (a)

label dan fakta, (b) seleksi prosa atau puisi yang terkait secara bermakna,

(c) isi informasi yang tertata. Informasi verbal juga merupakan

pengetahuan deklartif , menyiratkan kapabilitas  untuk “menyatakan” atau

“mengumumkan” sesuatu.

2. Keterampilan intelektual, bentuk dari keterampilan intelektual adalah

membedakan, mengkombinasikan, menabulasikan, mengklasifikasikan,

menganalisis, dan mengkuantifikasikan objek, kejadian, dan simbol-

simbol. Dalam keterampilan intelektual pembelajar merespon situasi
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dengan memanipulasi simbol (angka, huruf, rumus, kata) dengan berbagai

macam cara. Keterampilan intelektual terdiri dari empat keterampilan

yaitu (1) belajar diskriminasi (2) belajar konsep konkret dan definisi, (3)

belajar kaidah atau aturan, (4) belajar kaidah pada taraf lebih tinggi

(pemecahan masalah)

3. Strategi kognitif, setelah belajar informasi verbal dan keterampilan

intelektual peserta didik mulai mengembangkan cara untuk mengatur

sendiri proses mental mereka yang diAsosiasika dengan belajar. Strategi

kognitif  adalah belajar bagaimana cara belajar,   mengingat, dan cara

menjalankan pemikiran reflektif dan analisis kita yang melahirkan lebih

banyak kegiatan belajar lagi.

Kapabilitas motorik/perilaku

4. Keterampilan motorik, keterampilan motorik mengacu pada tindakan fisik

yang baru dipelajari yang tidak bisa dilakukan sebelum belajar. Dalam

belajar keterampilan motorik terdapat tiga fase, yaitu ; (1) belajar tahap-

tahap gerakan dalam keterampilan, pelaksanaan sub rutin, (2)

menyesuaikan bagian-bagian dari keterampilan secara keseluruhan melalui

latihan, dan (3) memperbaiki pengaturan waktu dan kelancaran kinerja

melalui latihan terus menerus. Dalam fase yang ketiga akan menimbulkan

otomatisasi keterampilan sehingga ia dapat dilakukan dalam suasana yang

mungkin mengganggu.

5. Sikap, merupakan keadaan yang mempengaruhi atau mengatur perilaku

namun secara tidak langsung menentukan kinerja unjuk tindak seperti
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halnya pada belajar informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi

kognitif, dan keterampilan motorik. Sikap hanya menyebabkan

kemungkinan dikerjakan tidaknya sejumlah tindakan. Sikap memiliki tiga

aspek yaitu (1) kognitif, untuk mengekspresikan kaitan, (2) afektif,

perasaan yang mengiringi keyakinan kognitif, dan (3) behavioral, kesiapan

atau predisposisi untuk bertindak.

Teori Gestalt juga mengemukakan sembilan tahapan belajar yang meliputi:

memperhatikan, harapan, pengambilan kembali (informasi yang relevan

dan/keterampilan) untuk dibawa ke ingatan kerja, proses selektif terhadap ciri

stimulus, pengkodean semantik, pengambilan kembali dan respon, penguatan,

pengambilan petunjuk, dan kemampuan generalisasi. Kesembilan tahapan di atas

dikategorisasikan menjadi tiga tahapan umum, yakni (a) persiapan belajar, (b)

akuisisi dan kinerja yang merupakan peristiwa inti di dalam mempelajari

kapabilitas baru, dan (c) transfer belajar, yang memberikan aplikasi untuk

kapabilitas baru di dalam konteks yang baru.  Pemahaman dalam teori Gestalt

timbul pada saat individu dapat memahami struktur yang semula merupakan suatu

masalah. Dengan kata lain insigt adalah sebuah reorganisasi pengalaman yang

terjadi secara tiba-tiba, seperti seseorang menemukan ide baru atau menemukan

pemecahan suatu masalah (Ali, 1984:10).

Teori Gestalt digunakan dalam penelitian pengembangan ini untuk membantu

peneliti dalam hal membangun konsep bahwa dalam mengembangkan sebuah

bahan ajar harus dapat memberikan pemahaman mengenai materi modul kepada
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peserta didik sehingga peserta didik dapat menggunakan modul yang akan

dikembangkan. Dengan demikian diharapkan adanya modul akan membantu

peserta didik dalam memahami problematika kehidupan berdasarkan materi yang

disampaikan dalam modul.

2.1.2 Sumber Belajar

Secara umum sumber belajar (learning sources) adalah guru dan bahan-bahan

pelajaran/bahan pengajaran baik buku-buku bacaan atau semacamnya (Rohani,

2004:161). Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada di luar diri peserta

didik yang dapat digunakan untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber

belajar adalah segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran

(seperti guru, buku, film, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya) dalam rangka

mengubah peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi

mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu baik guru, buku, film,

kehidupan sosial masyarakat, laboratorium, peristiwa, dan sebagainya yang

bermanfaat dalam  menunjang peserta didik menjadi lebih baik, dinamis, dan

bergerak menuju perkembangan.

AECT (Asociation of Education Communication Tecnology) dalam karyanya The

Definition of Educatonal Technology (1977) mengklasifikasikan sumber belajar

menjadi enam bentuk.
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1. Message (pesan) yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk didalamnya

adalah semua bidang studi yang diajarkan.

2. People (orang) yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan,

pengolah, dan penyaji pesan. Seperti dosen, guru, dan peserta didik.

3. Materials (bahan) yaitu seperangkat lunak yang mengandung pesan untuk

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya

sendiri. Seperti slide, film, video, audio, modul, majalah, buku, dan

sebagainya.

4. Devide (alat) yaitu sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Seperti proyektor,

tape/recorder, tv,dan sebagainya.

5. Technique (teknik) yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan

pesan.

6. Setting (lingkungan) yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan

disampaikan. Dapat berupa lingkungan fisik yang meliputi ruang kelas,

gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan

sebagainya. Dapat berupa lingkungan non fisik seperti suasana belajar itu

sendiri (tenang, ramai, lelah, dan sebagainya) (Rohani, 2004:164).

Pengelompokan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

artinya satu bagian saling berhubungan dengan bagian yang lainnya. Misalkan

seorang guru dalam pembelajaran pasti akan memerlukan bahan, topik/isi
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pembelajaran/pesan, prosedur penggunaan alat, dan teknik penyampaiannya

dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Seorang guru yang baik ketika memilih suatu sumber belajar seharusnya

memperhatikan beberapa aspek pertanyaan yang turut menentukan

keberlangsungan proses pembelajaran diantaranya adalah.

1. Mahal atau tidaknya sumber belajar yang dipergunakan. Dengan kata lain

apakah penggunaan sumber belajar tersebut akan membutuhkan biaya

yang besar atau kecil.

2. Apakah guru mampu mengoperasikan atau mempergunakan sumber

belajar yang dipergunakan. Misalnya pengoperasian LCD proyektor, Slide,

OHP, laboratorium, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan

guru dalam penguasaan teknologi agar tidak malu ketika mempergunakan

sumber belajar yang dipilih.

3. Apakah sumber belajar yang akan dipakai sederhana, mudah dilaksanakan,

dan praktis.

4. Apakah sumber belajar yang dipergunakan sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan.

5. Apakah sumber belajar yang dipergunakan dapat membantu dan

memudahkan proses pembelajaran.

6. Apakah sumber belajar yang digunakan memiliki nilai positif bagi

perkembangan tingkat pemahaman peserta didik.

7. Apakah sumber belajar sesuai dengan rancangan strategi yang telah

direncanakan.
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Pertimbangan penggunaan sumber belajar pada hakekatnya adalah untuk

mengetahui sejauh mana bahan yang dipilih dapat membantu guru dan peserta

didik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat.

Untuk itu diperlukan kejelian dan ketelitian guru dalam memilih sebuah sumber

belajar.

Azhar Arsyad memberikan beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam

merancang pembuatan modul atau media cetak. Keenam eleman tersebut yaitu:

1. Konsistensi

Konsistensi diperlukan dalam format setiap halaman yang meliputi jarak

spasi, jarak antara judul dan baris pertama serta garis samping suapaya

sama, dan antara judul dan teks utama.

2. Format

 Jika paragraf panjang, maka pergunakan wajah satu  kolom, jika

paragraf tulisan pendek-pendek, maka pergunakan wajah dua kolom.

 Isi yang berbeda dipisahkan dan di label secara visual

 Taktik dan strategi pembelajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan

dan dilabel secara visual.

3. Organisasi

Teks disusun sedemikian rupa sehingga informasi mudah diperoleh, kotak-

kotak dapat dipergunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari teks.

Upayakan untuk selalu menginformasikan pembaca mengenai dimana

mereka atau sejauh mana mereka dalam teks itu.
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4. Daya tarik

Dengan mengenalkan setiap bab, judul atau bagian yang baru dengan cara

yang berbeda. Dengan demikian siswa akan termotivasi untuk membaca.

5. Ukuran huruf

Pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan siswa, pesan, dan lingkungan.

Ukuran huruf yang baik untuk teks adalah 12. Hindari penggunaan huruf

kapital untuk seluruh teks karena dapat membuat proses membaca itu sulit.

6. Ruang (spasi) kosong

Gunakan spasi kosong lowong tak berisi teks atau gambar untuk

menambah kontras. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk beristirahat pada titik-titik tertentu pada

saat matanya bergerak menyusuri teks. Disamping itu, sesuaikan spasi

antarbaris untuk meningkatkan tampilan dan tingkat keterbacaan, dan

tambahkan spasi antar paragraf untuk meningkatkan tingkat keterbacaan

(Arsyad, 2005:87-90).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk

mengembangkan suatu sumber belajar yang berbentuk modul untuk kelas VIII

SMP semester 1 dengan mempergunakan model pembelajaran terpadu Shared.

2.1.3 Bahan Ajar

Menurut AECT Bahan ajar adalah seperangkat lunak yang mengandung pesan

untuk disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya

sendiri. Seperti slide, film, video, audio, modul, majalah, buku, dan sebagainya
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(Rohani, 2004:164). Menurut Pujiati dalam Saliman (2013:8) menjelaskan bahwa

bahan ajar merupakan bahan perkuliahan yang disusun secara sistematis yang

digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Bahan ajar berisikan

struktur isi dan urutan materi yang sistematis, tujuan intruksional yang ingin

dicapai, latihan-latihan, dan ringkasan materi yang semuanya ditujukan bagi

pengembangan peserta didik.

Bahan ajar harus bersifat mandiri artinya mudah dipahami dan dipelajari oleh

peserta didik. Panen dan Purwanto (2001:6) menjelaskan bahwa bahan ajar yang

di desain dan dikembangkan melalui prinsip-prinsip tujuan pembelajaran yang

baik akan dapat membantu peserta didik dalam proses belajarnya, membantu

dosen untuk mengurangi waktu penyajian materi dan memperbanyak waktu

pembimbingan dosen bagi mahapeserta didik, membantu perguruan tinggi dalam

penyelesaian kurikulum dan mencapai tujuan intruksional dengan waktu yang

tersedia.

Bahan ajar akan memudahkan guru/dosen dalam melakukan pembelajaran. artinya

bahan ajar akan berfungsi sebagai pedoman pembelajaran yang berisikan materi

dan kompetensi yang harus diajarkan oleh guru dan dimiliki oleh peserta didik

pada akhir pembelajaran. Bahan ajar juga akan memudahkan guru dalam

menyusun alat evaluasi pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran. Bahan ajar

dikatakan baik, jika memiliki kriteria-kriteria berikut.

1. Substansi yang dibahas harus mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau

sub kompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan.
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2. Substansi yang dibahas harus benar, lengkap dan actual. Meliputi konsep

fakta, prosedur, istilah, dan notasi serta disusun berdasarkan hirarki/step

penguasaan kompetensi.

3. Tingkat keterbacaan, baik dari segi kesulitan bahasa maupun substansi

harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran.

4. Sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah

dipahami (http://fasilitas.itgo.com./buku/PEDOA/htm).

Penjelasan di atas memberikan informasi kepada peneliti bahwa bahan ajar harus

memiliki manfaat bagi pendidik dan peserta didik dalam mewujdkan tujuan

pembelajaran yang telah ditetapkan dan menyesuaikan dengan kurikulum. Dengan

bahan ajar peserta didik akan mudah dalam belajar, dan dengan bahan ajar guru

akan mudah dalam mengajar.

Terdapat banyak bentuk bahan ajar. Abdul Majid menjelaskan ada beberapa

bentuk bahan ajar diantaranya adalah:

1. Bahan ajar pandang (visual) meliputi bahan cetak (printed) seperti hand

out, buku teks, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, lefflet, dan

sebagainya.

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam,dan compact

disc audio.

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) misalnya video compact disc

dan film.
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4. Bahan ajar multi media interaktif (interactive teaching material) seperti

CAI (computer assisted instruction), compact disc (CD), dan bahan ajar

berbasis web (web based learning materials) (Majid, 2009:174).

Berdasarkan pembagian bentuk-bentuk bahan ajar diatas, maka peneliti

memfokuskan pada bahan ajar pandang (visual) yaitu dalam bentuk modul. Modul

disusun secara sistematis dan terpadu untuk mata pelajaran IPS dengan

memadukan beberapa SK 1  dan SK 4 dengan KD 1.3 dan KD 4.1 dari kurikulum

IPS kelas VIII semester 1.

Terdapat beberapa pengertian mengenai modul. Abdul Majid menjelaskan bahwa

modul adalah adalah buku pegangan yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik

dapat belajar mandiri dengan atau tanpa arahan dari guru (Majid, 2009:176).

Sedangkan Prastowo menjelaskan bahwa modul adalah bahan ajar yang disusun

dengan sistematis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh

peserta didik agar dapat belajar secara mandiri (Prastowo, 2012:106). Dengan

adanya modul peserta didik akan terbantu dalam mengukur kemampuan yang

dimilikinya dalam memahami setiap materi pelajaran. Hal ini tidak terlepas dari

tujuan modul yang ingin memberikan kemudahan kepada guru dan peserta didik

agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Depdiknas menjelaskan tujuan

dalam pembuatan modul yaitu:

1. Mempermudah penyampaian materi agar tidak terlalu bersifat verbal.

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera
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3. Dapat meningkatkan gairah dan motivasi belajar karena bentuknya

bervariasi, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi

dengan lingkungan dan memungkinkan peserta didik belajar mandiri

sesuai dengan kemampuannya.

4. Memungkinkan peserta didik untuk dapat mengukur sendiri hasil

belajarnya (Depdiknas, 2008:5).

Tujuan pembuatan modul yang telah digariskan oleh Depdiknas di atas menjadi

acuan bagi peneliti dalam mengembangkan sebuah modul sehingga produk modul

yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi guru dan peserta didik serta

bersinergi dengan kurikulum yang telah digariskan oleh departemen pendidikan

nasional.

Sebuah modul hendaknya memiliki beberapa karakeristik agar produk yang

dihasilkan benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Diantara karakteristik itu

adalah terdapat tujuan yang jelas, rangkaian kegiatan pembelajaran yang

sistematis, dan memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri.

Depdiknas (2008:3-5) menjelaskan ada lima karakteristik yang harus dimiliki oleh

sebuah modul yaitu:

1. Self instructional, modul dapat digunakan seseorang atau peserta belajar

secara mandiri tanpa bantuan dari guru ataupun orang lain. Dalam self

intructional, setidaknya modul harus memiliki:

1) Memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan

pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
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2) Memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan

yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas.

3) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan

materi pembelajaran.

4) Terdapat soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya yang memungkinkan

untuk mengatur penguasaan peserta didik.

5) Kontektual yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas

atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik.

6) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.

7) Terdapat rangkuman materi pembelajaran.

8) Terdapat instrumen penilaian, yang memungkinkan peserta didik

melakukan penilaian mandiri (self assesment)

9) Terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga peserta

didik mengetahui tingkat penguasaan materi.

10) Terdapat informasi tentang rujukan/ pengayaan/ referensi yang

mendukung materi pembelajaran dimaksud.

2. Self contained, materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau sub

kompetensi disajikan secara utuh agar peserta didik dapat mempelajari

materi secara tuntas.

3. Stand alone, penggunaan modul dalam pembelajaran tidak harus

digunakan secara bersama-sama dengan media atau sumber lain. Tetapi

modul dapat digunakan secara mandiri tanpa menggunakan media atau

sumber lain.
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4. Adaptive, modul yang dibuat harus memiliki daya adaptive yang tinggi

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya modul

dapat menyesuaikan, fleksibel/luwes dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

5. User friendly, modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya, isi modul

mudah dipahami, penggunaan bahasa sederhana, intruksi dan informasi

harus jelas dan bermanfaat.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memberikan gambaran standarisasi

dalam pembuatan buku pelajaran. Dijelaskan bahwa buku yang baik harus

memenuhi empat komponen standar yaitu. Pertama standar kelayakan isi. Kedua

standar dalam penggunaan kebahasaan. Ketiga standar dalam penyajian. Kempat

standar dalam kegrafisan (penulisan). Keempat komponen yang terdapat dalam

sebuah buku juga harus dipenuhi oleh sebuah modul.

Jasmadi dan Chomsin S Widodo (2008:42) menyatakan bahwa keempat

komponen standar yang harus dimiliki oleh buku sesuai apa digambarkan oleh

BSNP harus memuat hal-hal berikut:

1. Standar kelayakan isi, dalam standar kelayakan isi buku/modul yang akan

dikembangkan harus selaras dengan SK dan KD, selaras dengan tingkat

perkembangan peserta didik, selaras dengan tingkat kebutuhan bahan ajar,

mengandung kebenaran isi materi, memberikan manfaat untuk menambah

wawasan, dan selaras dengan nilai moral dan sosial.
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2. Standar kebahasaan, dalam standar kebahasaan buku/modul yang akan

dikembangkan memiliki aspek keterbacaan, kejelasan informasi,

kesesuaian dalam penulisan berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang

baik dan benar, dan bahasa yang digunakan harus jelas dan singkat.

3. Standar dalam penyajian, dalam standar penyajian buku/modul yang akan

dikembangkan meliputi kejelasan tujuan (indicator) yang ingin dicapai,

sistematika penyajian, pemberian motivasi dan daya tarik, interaksi

(pemberian stimulus dan respon), dan kelengkapan informasi.

4. Standar kegrafisan, dalam standar kegrafisan buku/modul yang akan

dikembangkan meliputi aspek penggunaan font, jenis dan ukuran, tata

letak (lay out), gambar, dan foto desain tampilan.

Depdiknas (2008:12) memberikan standar prosedur yang digunakan dalam

penulisan sebuah modul yaitu:

1. Analisis kebutuhan modul, menganalisis latar belakang mengapa

dibutuhkannya sebuah modul, tujuan dari pembuatan modul dan

kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.

2. Tahap penyusunan draf modul, draf modul disusun dengan memperhatikan

hubungan ide-ide yang tumpang tindih dari dua disiplin ilmu yaitu

geografi dan ekonomi ke dalam sebuah materi yang disusun secara

sistematis untuk memperoleh konsep, isi, keterampilan dan sikap yang

sama.

3. Tahap uji coba, dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana produk yang

dihasilkan memiliki manfaat. Dalam uji coba sebaiknya dilakukan dalam
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kelompok skala kecil dan kelompok besar. Dengan demikian hasil

pengujian pada uji coba kelompok kecil akan dijadikan sebagai dasar

dalam melaksanakan uji coba kelompok besar.  .

4. Tahap validasi oleh ahli, validasi dilakukan untuk mengetahui keabsahan

dari modul yang dibuat dengan meminta pendapat dari ahli. Untuk

mendapatkan keabsahan media modul ini diperlukan penilaian dari ahli

media, untuk mendapatkan keabsahan aspek kebahasaan diperlukan

penilaian dari ahli bahasa, dan untuk mendapatkan keabsahan aspek materi

yang dikembangkan diperlukan penilaian dari ahli materi. Dalam rangkan

memperoleh validasi dari para ahli maka akan dibuat instrument

pendukung yang terdiri dari empat komponen yaitu standar kelayakan isi,

standar kebahasaan, standar penyajian, dan standar kegrafisan/penulisan.

5. Tahap revisi, merupakan tahap perbaikan setelah mendapat masukan dari

para ahli dengan memperhatikan uji coba yang telah dilaksanakan.

Penelitian pengembangan bahan ajar/modul IPS yang akan dilakukan

menggunakan model R&D Borg and Gall. Sedangkan pengembangan modul

difokuskan pada pembelajaran terpadu model Shared untuk materi mata pelajaran

IPS kelas VIII semester 1 pada SK 1 dan SK 4 pada KD 1.3 dan KD 4.1. jika

digambarkan maka sebagai berikut.
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Tabel 2.1  Pemetaan materi modul IPS kelas VIII SMP

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1. 1. Memahami permasalahan
sosial berkaitan dengan
pertumbuhan jumlah
penduduk.

1.3 Mendeskripsikan permasalahan
lingkungan hidup dan upaya
penanggulangannya dalam
pembangunan berkelanjutan.

2. 4. Memahami kegiatan
pelaku ekonomi di
masyarakat

4.1. Mendeskripsikan hubungan antara
kelangkaan sumber daya dengan
kebutuhan manusia yang tidak
terbatas.

SK dan KD di atas, kemudian dijabarkan menjadi sebuah materi yang saling

berkaitan dengan menggunakan pembelajaran terpadu model shared. Pada

penelitian pengembangan ini materi dikembangkan melalui tema lingkungan dan

kegiatan ekonomi masyarakat.

2.1.4 Konsep Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik

baik di dalam maupun di luar kelas dengan tujuan tertentu yang telah digariskan

sebelumnya. Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 dijelaskan bahwa pembelajaran

merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan sumber

belajar pada lingkungan belajar. Menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek

kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan

(Trianto, 2010:17). Dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya guru

memahami terlebih dahulu tentang konsep belajar itu sendiri. Dengan pemahaman

yang dimiliki oleh guru tentang konsep belajar, maka akan terbentuk suatu

landasan berfikir bagi pendidik dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran
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untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Pargito

(2010:8) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran guru

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dampak dari belajar

dengan baik, peserta didik akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan, dan

pembentukan sikap.

Penelitian ini menggunakan teori belajar behavioristik yang merupakan turunan

dari teori Asosiasi, yaitu suatu teori yang menitik beratkan pada pentingnya

sebuah stimulus dan respon (SR) dalam suatu pembelajaran. pembelajaran

dikatakan berhasil jika peserta didik merespon apa yang disampaikan oleh guru

dalam bentuk perubahan pada tingkah lakunya. Perubahan tingkah laku sebagai

bentuk respon dapat berbentuk positif jika hubungan antara SR menyenangkan

dan berbentuk negatif jika hubungan SR tidak menyenangkan. Menurut Robert

Gagne belajar dimulai dari yang paling sederhana menuju hal yang lebih

kompleks, belajar dimulai dari tipe yang rendah yaitu dengan membangun sebuah

SR, Asosiasi verbal, diskriminasi, dan rangkaian konsep menuju tipe belajar yang

lebih tinggi yaitu belajar aturan dan pemecahan masalah (Ayuni, 2011:16).

Sedangkan menurut Thorndike belajar bisa terjadi karena adanya sebuah

hubungan interaksi antara stimulus dan respon, stimulus merupakan segala

sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar seperti pikiran, perasaan

atau hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dan respon merupakan

reaksi terhadap rangsangan yang diberikan seperti pemikiran, sikap, dan tingkah

laku (Ayuni, 2011:16).  Dengan demikian Stimulus merupakan perlakuan, sikap,
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motivasi, dorongan dari pendidik kepada peserta didik, dan respon adalah bentuk

reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap perlakukan yang dilakukan oleh

guru.

Penelitian pengembangan bahan ajar IPS kelas VIII ini juga menggunakan teori

Gestalt yang menitik beratkan pada pemahaman dalam menyelesaikan suatu

permasalahan. Dengan teori Gestalt, diharapkan peserta didik akan mampu

memahami isi modul secara keseluruhan sehingga dapat menemukan suatu

jawaban dari persoalan yang dikemukakan dalam buku maupun persoalan yang

muncul dalam kehidupan peserta didik setiap hari. Teori Gestalt juga membantu

peneliti dalam mengembangkan materi agar materi yang disusun dapat

memberikan pemahaman yang benar dan holistik tentang lingkungan dan dan

kegiatan ekonomi masyarakat, terutama lingkungan dan kegiatan ekonomi

masyarakat yang berlangsung di tempat tinggal peserta didik.

Konsep pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan berdaya guna jika

hanya sekedar tatanan konsep saja. Untuk itu diperlukan sebuah model dalam

pembelajaran yang akan memandu dan membimbing langkah-langkah seorang

pendidik dalam sebuah proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang

sesuai dengan IPS adalah model pembelajaran terpadu, yaitu sebuah model

pembelajaran yang memadukan konsep-konsep dari disiplin ilmu menjadi sebuah

bentuk yang satu dan holistic. Secara mendasar model pembelajaran terpadu

merupakan model pembelajaran yang memadukan materi baik berupa tema-tema

ataupun pokok bahasan dalam satu pembelajaran yang terintegrasi, sehingga
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peserta didik diharapkan dapat menemukan konsep konsep serta prinsip yang

holistik dan asli berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan

sebelumya.

Pembelajaran IPS di SMP/MTs adalah pembelajaran yang terpadu. Namun dalam

pelaksanaannya masih dilaksanakan secara terpisah.  Ada beberapa hal yang

menyebabkan ini terjadi diantaranya:

1. Kurikulum IPS yang ada tidak menggambarkan kesatuan yang terintegrasi,

melainkan masih terpisah-pisah antarbidang ilmu-ilmu sosial.

2. Guru yang mengajar memiliki latar belakang disiplin ilmu-ilmu sosial

bukan IPS sehingga mereka kesulitan untuk memadukan antar disiplin

ilmu tersebut.

3. Terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing

guru mata pelajaran untuk pembelajaran IPS secara terpadu

4. Guru tidak terbiasa melaksanakan pembelajaran yang terpadu (Pargito,

2010:72).

Berdasarkan kondisi di atas maka diperlukan adanya model pembelajaran terpadu

terutama pada mata pelajaran IPS di SMP/MTs. Hal ini penting dilakukan agar

pembelajaran dapat menyesuaikan dengan tujuan dari IPS itu sendiri yaitu

membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
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2.1.5 Konsep Dasar IPS

Menurut Sumaatmadja (2006), konsep adalah pengertian yang tergambar dalam

pikiran yang mencitrakan suatu benda atau suatu gagasan, baik yang konkret

maupun yang abstrak. Jika dihubungkan dengan IPS, maka konsep IPS adalah

suatu pengertian yang menggambarkan suatu fenomena atau benda yang berkaitan

dengan IPS. Konsep ini bisa berarti sebuah gambaran yang sebenarnya atau

gambaran kiasan saja. Menurut Edgar Bruce Wesley ilmu sosial adalah “the social

studies are the social science simplified pedagogical purposes” maksudnya

adalah IPS atau social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk

tujuan pendidikan (Winataputra, 2008).

IPS tidak akan terlepas dari fenomena yang meliputi seluruh kegiatan manusia,

untuk itu Inti dari IPS adalah hubungan-hubungan baik yang terjadi diantara

manusia. Dalam perkembangannya social studies kemudian dikembangkan

sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membuat dan mengarah manusia

menjadi warga negara yang baik, dikembangkan sebagi sebuah ilmu pengetahuan,

dan social studies diajarkan sebagai sebuah penelitian reflektif dari fenomena

yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain social studies adalah sebuah

kesatuan antara pengetahuan social dan humanis yang bertujuan untuk

memberikan petunjuk dalam bentuk pendidikan menjadi warganegara yang baik.

Dadang Supardan memberikan penjelasan mengenai IPS, menurutnya IPS adalah

integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humanitis untuk mengembangkan kemampuan

warganegara menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendapat
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ini sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam dokumen NCSS tahun 1994

yang berjudul Expectation of Excellence: curriculum Standar for Social Studies

yang dikutip oleh Dadang Supardan yaitu.

“Social Studies, is the integrated study of the social science and humanties to
promote civic competence. Within the schoolm program, Social Studies
provide coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as
anthropology, archeology, geography, history, law, philosophy, political
science, psychology, religion, and sociology, as all as appropriate content
from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose
of Social Studies is to help young people develop the ability to make
informed and reasoned decision for the public goods as citizens of a
culturally diverse, democratic society in an independent world (Supardan,
2015).

IPS adalah integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humanitis untuk mengembangkan

kemampuan warganegara. IPS merupakan integrasi secara sistematis dari berbagai

disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik,

psikologi, agama, dan sociologi. Sedangkan tujuan utama dari IPS adalah

membantu anak muda/peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya

untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam masyarakat

yang demokratis.

Barr, Bart dan Shermis memberikan pemahaman tentang IPS bahwa (1) IPS

adalah suatu sistem pengetahuan yang terpadu, (2) IPS adalah pendidikan

kewarganegaraan dalam suatu masyarakat yang demokratis, (3) sumber utama

dari conten IPS adalah ilmu sosial dan humanities, dan (4) dalam upaya

menyiapkan warga negara yang demokratis terbuka kemungkinan adanya

perbedaan dalam orientasi, visi, tujuan, dan metode pembelajaran (Supardan,

2015:10).
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Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa

konsep dasar IPS adalah konsep yang memiliki pengertian dasar pada suatu

bidang ilmu sosial. Berikut adalah konsep-konsep dasar IPS yang dibatasi pada

pada Geografi, sejarah, dan ekonomi.

a. Konsep Dasar Geografi

Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan graphein yang berarti

lukisan atau tulisan. Dengan kata lain geografi merupakan lukisan tentang bumi.

Berikut adalah pengertian geografi menurut Council of the Geographical

Association (1991) yang dikutip oleh Sumaatmadja (2006)

Geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang
dengan baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang, atau dengan
mengendarai kereta api, perahu, mobil atau pesawat terbang, dan melalui
lukisan atau gambar atau cara lain. Namun demikian, penelaahan geografi
tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar. Penelaahan tersebut juga
meliputi sebab akibat mengapa dunia nyata  tersebut menampakkan
demikian yang dipandang sebagai keseluruhan yang menghubungkan
bagian-bagian yang telah menjadi apa adanya. Hal itu meliputi hubungan
dengan ilmu kealaman. Berkenaan dengan cara bagaimana hal-hal tadi
telah mempengaruhi manusia, dan kebalikannya telah dimodifikasi, diubah
dan diadaptasi oleh tindakan manusia (Williams, M., editor:1976:16)

Berdasarkan hasil Lokakarya Nasional Peningkatan Kualitas Pengajaran Geografi

tahun 1988 yang berlangsung di Semarang disepakati sebuah pengertian bahwa

geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena

geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks

keruangan. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi objek kajian

geografi adalah:
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a. Geosfer atau permukaan bumi

b. Alam lingkungan yang meliputi:

 atmosfer (lapisan udara)

 litosfer (lapisan batuan, kulit bu )

 hidrosfer (lapisan air, perairan), dan

 biosfer (lapisan kehidupan)

c. Umat manusia atau antroposper

d. Persebaran keruangan atau kewilayahan yang menampakkan persamaan dan

perbedaan fenomenanya.

e. Hubungan dan interaksi keruangan di wilayah atau dalam lingkungan

permukaan  bumi.

b. Konsep Dasar  Sejarah

Hugiono dan Purwantana (1987:7) mendefinisikan bahwa sejarah adalah

gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami  manusia,

disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis

sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Dalam sejarah yang menjadi fokus

pemahaman adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik peristiwa yang

merupakan pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau itu sendiri. Dalam

kajiannya sebagai IPS, sejarah merupakan konsep-konsep dasar yang meliputi:

a. Waktu

b. Dokumen

c. Alur peristiwa

d. Kronologi
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e. Peta

f. Tahap-tahap peradaban

g. Ruang

h. Evolusi, dan

i. Revolusi

Konsep dasar sejarah di atas merupakan kesatuan yang saling berterkaitan satu

dengan lainnya dalam sebuah peristiwa dan pengalaman masa lampau sebagai

suatu deskripsi serta alur sejarah. Dalam sejarah kita akan mampu memprediksi

suatu peristiwa, pengalaman atau proses kehidupan dihari-hari mendatang.

c. Konsep Dasar Ekonomi

Brown dan Brown dalam Sumaatmadja (2006) memberikan definisi tentang

ekonomi, menurutnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajarai bagaimana

manusia melalui pranata-pranatanya memanfaatkan keterbatasan sumber daya

modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya.

Dalam ilmu ekonomi yang menjadi kajiannya adalah pertimbangan efesiensi

penggunaan sumber daya. Konsep-konsep dasar ilmu ekonomi   meliputi:

a. Kalangan sumber daya

b. Keterbatasan sumber daya

c. Kebutuhan yang tidak terbatas

d. Konsumsi-produksi-distribusi

e. Penawaran-permintaan

f. Keuntungan ekonomi

g. Keuntungan sosial
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h. Sumber daya alternative

i. Modal

j. Tenaga kerja.

Berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikemukakan di atas, maka dapat

diketahui bahwa ciri khas pembelajaran IPS yang diajarkan di SMP adalah

integrasi dari disipllin ilmu-ilmu sosial (Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi,

dan Antropologi) yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membantu

mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan mengenai informasi

yang diperoleh dengan tujuan yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga

negara Indonesia yang memiliki heterogenitas cultural, kehidupan yang

demokratis, dalam kehidupan globalisasi yang saling ketergantungan, dan dalam

perkembangan Iptek yang semakin canggih.

Undang-undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada

penjelasan pasal 37 menyatakan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain

mencakup Ilmu Bumi, Sejarah, Ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan

analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

2.1.6 Konsep Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa

konsep, objek, tema, peristiwa dan fakta. Ahmadi (2011:48), menjelaskan bahwa

pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai
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aktivitas untuk mengeksplorasi objek, topik atau tema yang merupakan kejadian,

peristiwa, dan fakta yang ada. Pembelajaran terpadu harus memperhatikan tingkat

psikologis dan perkembangan peserta didik, biasanya pembelajaran terpadu lebih

cocok diberikan pada tingkat rendah yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) yang menekankan keterpaduan dari disiplin ilmu yang

berbeda dengan mempergunakan tema atau topik tertentu.

Trianto (2010:6-7) menjelaskan model pembelajaran terpadu merupakan salah

satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada

semua jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) dengan tujuan peserta didik dapat

memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara langsung dan mampu

menerapkannya melalui konsep-konsep yang dibungkus dalam sebuah tema-tema

tertentu kemudian dilihat dari beberapa sudut padang disiplin ilmu. Trianto

(2010:9) menjelaskan tujuan pengembangan terpadu adalah:

1. Memberikan wawasan bagi guru tentang pembelajaran terpadu

2. Memberikan bekal keterampilan kepada guru untuk menyusun rencana

pembelajaran dalam memetakan kompetensi, menyususn silabus,

menjabarkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

3. Memberikan bekal kemampuan bagi guru agar memiliki kemampuan

untuk melaksanakan pembelajaran terpadu

4. Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait

(misalnya kepala sekolah dan pengawas) sehingga mereka dapat

memberikan dukungan terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan

pembelajaran terpadu.
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2.1.6.1  Model Pembelajaran Terpadu

Fogarty (1991: 61-65) menjelaskan sepuluh bentuk pembelajaran terpadu yang

terbagi dalam tiga bentuk cara dalam mengintegrasikan sebuah pembelajaran

yaitu: within single disciplines (model pembelajaran terpadu yang berorientasi

pada satu dsisiplin ilmu) yaitu fragmented, connected, nested, Across several

disciplines (model pembelajaran terpadu yang berorientasi pada beberapa disiplin

ilmu) yaitu sequence, shared, webbed, threaded, dan integrated, dan within and

across learners (model pembelajaran terpadu yang berorientasi pada siswa) yaitu

immersed dan networked. Pargito (2010, 26-71) juga memaparkan kesepuluh

bentuk pembelajaran terpadu tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai

kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas.

a. Model Pembelajaran Terpadu Yang Berorientasi Pada Satu Disiplin Ilmu
(within single disciplines).

Model pembelajaran terpadu yang berorientasi pada satu disiplin ilmu terdiri dari

tiga model yaitu:

1) Model fragmented (penggalan)

Merupakan model tradisional dalam mengintegrasikan kurikulum yang

memisahkan disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Model ini memandang

kurikulum sebagai sebuah periskop yang memandang satu penampakan pada saat

itu dan memfokuskan pada satu disiplin ilmu. Biasanya terdapat pada empat

kajian ilmu yaitu Matematika, Sains, Bahasa Seni, dan IPS. Masing-masing

terlihat sebagai kesatuan di dalam dan dari dirinya sendiri.
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Pada sekolah lanjutan masing-masing disiplin ilmu diajarkan oleh guru yang

berbeda di lokasi yang berbeda dengan siswa yang bergerak dari kelas ke kelas

sehingga siswa memiliki pandangan yang terpecah-pecah (terfragmented) tentang

kurikulum. Berbeda halnya dengan kelas sekolah dasar, semua pelajaran di

ajarkan oleh seorang guru dan dalam ruangan yang sama, hanya dibedakan oleh

jadwal.

Model fragmented lebih bermanfaat jika diterapkan pada perguruan tinggi karena

mahasiswa memiliki keleluasaan dalam memilih jurusan atau program studi yang

diminatinya.

Keuntungan model fragmented

 Setiap mata pelajaran memiliki kemurnian sendiri

 Guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan keahliannya sehingga

dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam

setiap pengajarannya.

 Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis

 Organisasi kurikulumnya sederhana, mudah dicernakan, dilaksanakan, dan

dinilai.

 Kurikulum model fragmented lebih memudahkan pekerjaan guru dalam

memperioritaskan lingkup pelajarannya.

 Siswa memperoleh keuntungan pekerjaan dengan mentor model ini.



54

Kerugian model fragmented

 Bagi pelajar kesulitan untuk mengintegrasikan konsep yang sama. Dalam hal

ini overlapping konsep, skills dan attitude tidak dijelaskan untuk siswa dan

transfer of learning tidak tepat.

 Siswa dengan mudah memperoleh hujatan atau apa yang diperoleh mudah

luntur.

2)  Model Connected (terhubung)

Model connected merupakan model kurikulum terpadu yang memandang melalui

kaca opera yang menyediakan detil detail, seluk-beluk, dan hubungan yang lebih

dalam pada satu disiplin ilmu. Model connected memfokuskan pada membuat

hubungan yang jelas dalam setiap bidang studi, menghubungkan satu topik, satu

keterampilan, satu konsep ke konsep berikutnya; Menghubungkan karya/kerja

satu hari atau bahkan gagasan satu semester ke hari/semester berikutnya. Kunci

dari model ini adalah usaha yang disengaja oleh guru dalam menghubungan ide-

ide yang terdapat dalam bidang studi, dari pada berasumsi bahwa siswa akan

secara otomatis mengerti hubungan tersebut.

Keuntungan model connected adalah siswa memperoleh gambaran yang lebih luas

dari suatu aspek, memiliki kesempatan untuk melakukan pendalaman, melakukan

review rekonseptualisasi, mengedit, dan mengasimilasi gagasan-gagasan secara

bertahap dan bahkan pada tahap tertentu dapat melakukan transfer. Sedangkan

kekurangan model connected adalah bahwa model ini tetap terpisah dan nampak

tidak berhubungan, tidak menjangkau konsep lintas mata pelajaran, dan bahkan
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dapat mengakibatkan terabaikannya hubungan yang lebih global dengan  mata

pelajaran yang lain.

3)  Model Nested (bersarang)

Merupakan model terpadu yang memandang kurikulum melalui kaca tiga dimensi

yang mentargetkan pada berbagai dimensi pelajaran. Model terpadu Nested

memanfaatkan kombinasi alami. Misalnya, pelajaran dasar tentang sistem

peredaran darah dapat menjadi konsep sebuah “system”, serta fakta dan

pemahaman tentang sistem peredaran darah pada khususnya. Selain target

konseptual ini, guru juga bisa mentargetkan ketrampilan berpikir sebab akibat.

Keuntungan dari model nested sangat dirasakan oleh guru/dosen, dengan

memadukan atau menyusun lebih dari satu konsep dalam kegiatan pembelajaran,

maka dengan sendirinya siswa mengalami peningkatan dalam strategi berfikir,

kemampuan-kemampuan social, dan gagasan lain yang mendukung. Kelemahan

model nested terletak pada pemaduan beberapa konsep ke dalam satu kegiatan

belajar dapat mengacaukan pemikiran siswa, apabila pemaduan tidak dilakukan

dengan cermat, maka tujuan konseptual dari pokok bahasan tersebut akan bias

karena tuntutan menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan.

b. Model Pembelajaran Terpadu Yang Berorientasi Pada Beberapa Disiplin
Ilmu (across several disciplines).

4) Model Squence (bingkai)

Merupakan model terpadu yang memandang kurikulum sebagai sebuah kacamata:

dimana lensanya terpisah namun dihubungkan dengan bingkai yang umum.
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Meskipun unit-unit atau topik diajarkan secara terpisah, mereka disusun dan

dirangkai kembali dalam sebuah bingkai kerja untuk menghubungkan konsep-

konsep.

Kelebihan dari model sequence adalah dengan menata ulang kaitan topik, bab dan

unit bahan pengajaran dapat memberikan prioritas tertentu, guru dapat membuat

keputusan yang kritis mengenai isi pelajaran, siswa merasa terlibat dalam

pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah guru dalam

mewujudkan model ini harus menata ulang kembali urutan kurikulum, dibutuhkan

kolaborasi dan keluwesan konten dalam mengaitkan sebuah peristiwa.

5)  Model Shared (berbagi)

Merupakan model terpadu yang memandang kurikulum seperti sebuah teropong,

membawa perbedaan yang ada pada dua disiplin ilmu yang berbeda untuk

bersama-sama dijadikan kedalam sebuah gambaran fokus yang satu.

Pengorganisasian materi dilakukan dengan menggabungkan konsep dan materi

yang tumpang tindih pada dua disiplin ilmu yang berbeda. Penggunaan model

shared dapat direncanakan oleh satu atau dua guru dari disiplin ilmu yang

berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan oleh guru

dari satu atau dua disiplin ilmu tersebut.

Pemaduan dalam model shared terjadi akibat adanya tumpang tindih konsep atau

ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Model shared didasarkan pada saling

memberi ide-ide yang datang dari dalam tiap mata pelajaran. Untuk menggunakan
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model shared guru harus mengkaji dua mata pelajaran baik dari segi konsep,

sikap, dan keterampilan yang sama dan juga materi yang tumpang tindih.

Keuntungan dari model shared adalah diperolehnya pemahaman yang mendalam

terhadap materi atau konsep-konsep yang tumpang tindih. Kerugian model shared

adalah dibutuhkannya waktu yang lama dan kerjasama yang mendalam dengan

guru lain dalam menemukan konsep-konsep yang tumpang tindih dan

mengintegrasikannya.

6)  Model Webbed (jaring laba-laba)

Merupakan model terpadu yang memandang kurikulum seperti sebuah teleskop,

sehingga yang tampak merupakan suatu gambar yang lengkap dimana seluruh

hubungan antar subjek dan kegiatannya dapat dilihat.  Dalam memadukan materi

atau konsep dari berbagai bidang ilmu diperlukan suatu “tema” yang menjadi

jembatan yang dapat menghubungkan konsep-konsep tersebut.

Keuntungan model webbed bagi guru dapat memberikan wawasan yang luas

dalam memandang sebuah konsep dan mudah dilaksanakan. Sedangkan  bagi

siswa akan bermanfaat dalam melatih cara berfikir dan meninjau suatu

permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kekurangan model

webbed terletak pada kesulitan dalam menentukan tema yang sesuai dengan

berbagai bidang studi yang pola berfikirnya sangat berbeda.
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7)  Model Threaded

Model threaded melihat kurikulum melalui sebuah kaca pembesar yang

menggunakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan keterampilan

berfikir, keterampilan sosial, keterampilan studi, pengorganisasian yang jelas,

teknologi dan multi intelegensi dari berbagai mata pelajaran. Model threaded

merupakan model integrasi kurikulum yang memfokuskan pada metakurikulum

dengan memasukan keterampilan di atas ke dalam konten materi pokok dari

berbagai mata pelajaran.

Keuntungan model threaded

 Bahwa konten untuk setiap mata pelajaran tetap murni

 Bagi siswa memiliki pemikiran tingkat tinggi yang mempunyai transfer pada

berbagai keterampilan hidup.

 Dengan membuat para siswa mengetahui proses belajar yang sedang

berlangsung para siswa mudah mentransferkannya pada tahap berikutnya.

Kerugian model threaded

 Memerlukan adanya tambahan atau keterlibatan suatu kurikulum lain

 Hubungan konten antar materi pokok tidak dibahas secara jelas

 Aspek metakurikulum meningkat, tetapi aspek disiplin (mata pelajaran) statis

 Hubungan antar materi pokok tidaklah ditekankan

 Bagi para guru memerlukan pemahaman terhadap semua keterampilan dan

strategi yang digunakan



59

8)  Model Integrated (keterpaduan)

Model pembelajaran terpadu yang memandang kurikulum melalui kaleidoskop,

topik interdisipliner disusun kembali di seputar konsep dan desain yang muncul

dan tumpang tindih. Dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin, model ini

memadukan empat disiplin utama dengan menemukan ketrampilan, konsep, dan

sikap yang tumpang tindih di keempatnya.

Keuntungan model integrated

 Siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik

antara berbagai disiplin ilmu.

 Memperluas wawasan dan  apresiasi staff pengajar

 Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, model integrated ini

merupakan pendekatan yang ideal dalam lingungan belajar untuk “integrated

day”

 Dapat memotivasi siswa

Kekurangan model integrated

 Merupakan model yang sulit untuk diimplementasikan secara penuh.

 Membutuhkan keahlian  guru yang tinggi

 Memerlukan adanya kerjasama tim antar mata pelajaran dengan halangan

waktu merencanakan dan mengajar bersamaan, yang sering berarti menyusun

kembali rencana pembelajaran

 Dalam hal memadukan pelajaran perlu diperhatikan prioritas-prioritas

konseptual, memerlukan tanggung jawab dari berbagai sumber.



60

b. Model Pembelajaran Terpadu Yang Berorientasi Didalam Dan Beberapa
Peserta Didik (within and across learners)

9)  Model Immersed (terbenam)

Merupakan model pembelajaran terpadu yang memandang kurikulum melalui

sebuah mikroskop, dimana pemaduan berlangsung pada diri peserta didik. Dalam

model ini, peserta didik secara intensif menyaring semua isi pelajaran berdasarkan

minat dan keahliannya. Dalam pelaksanaan pemaduan dalam diri peserta didik

tidak ada intervensi dari  luar.

Kelebihan model immersed

 peserta didik mengendalikan sendiri sesuatu yang diminati yang tak pernah

puas untuk dipahami.

 Semakin kita mengetahui, semakin kita tidak tahu mengenai sesuatu yang

tidak tersembunyi.

 Ketika peserta didik menggali lebih mendalam bidang yang diminati,

hubungan bidang itu dan yang lain tidak pernah berakhir

Kekurangan model immersed

 Penyaringan semua ide melalui lensa mikroskop tunggal bisa memunculkan

fokus yang terlalu dini dan terlalu sempit

 Kekayaan pengalaman dan dasar-dasar yang luas untuk mereview spesialisasi

secara mendalam dan dimensi perspektif peserta didik

 Memerlukan banyak waktu khusus
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10)  Model Networked (jaringan)

Model terpadu networked memandang kurikulum sebagai sebuah prisma,

menciptakan berbagai dimensi dan arah tujuan. Dalam model network bertujuan

agar peserta didik dapat menyaring semua pelajaran melalui kaca mata ahli dan

membuat hubungan-hubungan internal yang mengarah kepada jaringan eksternal

para ahli dalam bidang-bidang yang berhubungan. Model networked terlihat

seperti konferensi tiga atau empat cara yang menyediakan berbagai cara

eksplorasi dan penjelasan, meskipun ide-ide yang bermacam-macam ini tidak

mungkin terjadi pada waktu yang  bersamaan, jaringan siswa terbuka terhadap

mode-mode masukan yang bermacam-macam sebagai komponen yang berbeda

yang diseleksi untuk memenuhi kebutuhan.

Kelebihan model networked

 Pendekatan pembelajaran terpadu sangat proaktif sifatnya  dengan inisiatif

siswa sendiri mencari dan menindaklanjuti langkah-langkah penting yang

baru

 Peserta didik didorong dengan informasi yang relevan, keterampilan, atau

konsep-konsep yang berubah selama studinya berlangsung.

 Keinginan timbul dari dalam peserta didik.

Kekurangan model networked

 Merupakan sesuatu yang tidak asing bagi peserta didik yang telah

mengembangkan berbagai minat yang berbeda.

 Mudah sekali menemukan jalan pintas untuk menemukan ide-ide sampingan
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 Dapat memperluas minat yang sangat tipis dan menipiskan usaha-usaha yang

terpusatkan

Berdasarkan kesepuluh bentuk model pembelajaran terpadu yang dikemukakan

oleh Fogarty dan Pargito di atas, maka dalam penelitian pengembangan ini,

peneliti menggunakan pembelajaran terpadu model Shared. Shared adalah model

pembelajaran terpadu yang memadukan dua disiplin ilmu yang berbeda (across

several disciplines) dalam satu tema. Dalam model shared, digunakan pendekatan

pembelajaran yang menggabungkan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep,

sikap, dan keterampilan yang sama. Fogarty (1991:62) menjelaskan bahwa model

shared memandang kurikulum seperti sebuah teropong, membawa perbedaan

yang ada pada dua disiplin ilmu yang berbeda untuk bersama-sama dijadikan

kedalam sebuah gambaran fokus yang satu. Pengorganisasian materi dilakukan

dengan menggabungkan konsep dan materi yang tumpang tindih pada dua disiplin

ilmu yang berbeda. Penggunaan model shared dapat direncanakan oleh satu atau

dua guru dari disiplin ilmu yang berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan

pembelajaran dapat dilakukan oleh guru dari satu atau dua disiplin ilmu tersebut.

Model terpadu shared memilki karakteristik yang berbeda dengan model terpadu

lainnya. Berikut adalah karakteristik dari model shared

1. Menggabungkan dua disiplin ilmu yang mempunyai konsep, topik, sikap,

dan ketrampilan yang sama.

2. Memiliki disiplin komplementer, maksudnya dua disiplin ilmu yang akan

dipadukan akan saling melengkapi.
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Fogarty (2009:58) menjelaskan bahwa model shared ini didasarkan pada gagasan

bersama yang berasal dari dalam disiplin ilmu, model shared berbeda dari

pendekatan tematik dalam konseptualisasi konsep pemersatu karena hasil konsep

dari unsur bersama lebih penting daripada pengenalan tema dari luar (model

shared adalah pendekatan induktif, muncul dari berbagai konten tertentu. dengan

konsep bersama diidentifikasi dan diberi label sebelum pembangunan Unit).

kuncinya adalah untuk mencari konsep, topik, keterampilan, sikap, standar, dan

kebiasaan pikiran yang terjadi di kedua subjek.

Penelitian dan pengembangan modul IPS model shared ini dilakukan dengan

memadukan SK (SK 1 dan SK 4) dan KD (KD 1.3 dan KD 4.1) yang terdapat

pada kurikulum IPS KTSP kelas VIII Semester 1. Dalam model ini dikembangkan

sebuah keterpaduan dari materi-materi yang ada pada mata pelajaran IPS

khususnya kelas VIII SMP semester 1. Model ini menggunakan penggalian

terhadap pokok bahasan yang ada berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu

Geografi dan Ekonomi untuk mendapatkan konsep, keterampilan, dan sikap yang

sama dan juga untuk isi yang tumpang tindih. Model ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.1: Model Shared (Fogarty, 1991:62)
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Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran

terpadu model shared, yaitu:

1. Mempelajari pedoman kurikulum yang berlaku disekolah. Dalam tahapan

ini, guru dapat mempelajari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

atau Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam

kurikulum pada satu atau dua disiplin ilmu.

2. Menentukan SK/KI dan KD yang saling tumpang tindih dari disiplin ilmu

tersebut.

3. Menentukan tema terkait SK/KI dan KD yang telah ditentukan di mana

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin

dicapai.

4. Mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

5. Menentukan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan

indikator yang ingin dicapai.

6. Membuat peta konsep model shared sebagai gambaran umum tema yang

akan dipelajari di mana memuat kompetensi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

7. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

2.1.7 Kemandirian Siswa

2.1.7.1 Pengertian Kemandirian Siswa

Menurut Sheldon, Elliot, Keem, dan Kassier dalam Suharnan (2012:67)

kemandirian disamakan dengan istilah otonomi (autonomy) dan secara konseptual

didefinisikan sebagai: feeling like you are the cause of your own actions rather
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than feeling that external forces or pressures are the cause of your action

(perasaan menentukan sendiri tindakan-tindakan yang dilakukan, bukan karena

paksaaan atau tekanan dari luar). Lebih lanjut mereka merinci bahwa kemandirian

tersebut mencakup tiga komponen perilaku. Pertama, pilihan-pilihan yang

dilakukan seseorang sesuai dengan minat dan nilai yang dimiliki. Kedua,

kebebasan melakukan sesuatu menurut cara-caranya sendiri. Ketiga, pilihan-

pilihannya mengekspresikan siapa dia sebenarnya. Kemandirian sangat diperlukan

untuk meningkatkan kualitas seseorang dalam setiap sendi kehidupan, dengan

kemandirian seseorang mampu bertahan hidup dan meraih kesuksesan baik

dibidang pendidikan maupun karier.

Suharnan (2012:67) menyatakan bahwa kemandirian atau perilaku mandiri adalah

kecenderungan untuk menentukan sendiri tindakan (aktivitas) yang dilakukan dan

tidak ditentukan oleh orang lain, aktivitas yang dimaksud dapat meliputi berfikir,

membuat keputusan, memecahkan masalah, melaksanakan tugas dan tanggung

jawab, dan memilih aktivitas kegemaran. Suharnan mengelompokkan

kemandirian menjadi tiga karakteristik yaitu:

1) Mengambil inisiatif dan mengendalikan tindakan yang dilakukan,

2) Memberdayakan kemampuan yang dimiliki,

3) Menghargai hasil kerja (karya) sendiri.
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2.1.7.2  Pengukuran Kemandirian Belajar

Peningkatan kemandirian peserta didik diukur melaui lembar observasi dari

pengamatan sikap siswa selama pembelajaran dan uji coba. Kemandirian siswa

yang akan diukur  pada penelitian ini yaitu:

1) Mengambil inisiatif dan mengendalikan tindakan yang dilakukan,

2) Memberdayakan kemampuan yang dimiliki,

3) Menghargai hasil kerja (karya) sendiri (Suharnan, 2012:67-70)

.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dilakukan dalam rangka mencari perbandingan dan bahan

referensi dalam penelitian pengembangan modul ini. Sehingga hasilnya berbeda

dan bukan menjiplak milik orang lain. Berikut adalah beberapa penelitian yang

yang dijadikan sebagai bahan kajian dan perbandingan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tianna Simanjuntak dan Ali Idrus Muazza

yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu Berkarakter SMP

Kelas VII Semester 1” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa

pengembangan bahan ajar mata pelajaran IPS kelas VII semester 1 dengan

menekankan pada pendidikan karakter yang meliputi kecakapan personal

dan ke cakapan sosial. Penelitian ini dilakukan di SMP Adhiyaksa Jambi

tahun 2012-2013. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model

pengembangan Dick and Carry. (Simanjuntak, 2013)
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Penelitian pengembangan yang dilakukan Tiana Simanjuntak dihasilkan

bahwa dengan adanya bahan ajar terpadu membuat peserta didik senang,

mempermudah peserta didik dalam mempelajari setiap konsep,

memotivasi dan mempermudah menemukan konsep berbasis karakter,

membantu peserta didik mengaktifkan aplikasi  karakter, materi sesuai

kebutuhan life skill, mengembangkan life skill, membantu peserta didik

untuk refleksi diri. Kemajuan peserta didik dalam belajar ditunjukkan

dengan hasil post test yang berada pada kriteria sangat baik  dibandingkan

dengan hasil pre  test yang  berada  pada  kriteria kurang.

Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Tiana Simanjuntak cukup

relevan karena memberikan sumbangsih bagi peneliti bagaimana

mengembangkan modul berkarakter yang mampu memberikan motivasi

kepada peserta didik untuk menemukan konsep karakter dan

mengaplikasikannya sebagai life skill dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat

perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada aspek

pemilihan materi dan pengembangan materi modul. Perbedaan juga

terdapat pada model pengembangan modul yang dikembangkan. Jika pada

penelitian Tianna Simanjuntak menggunakan model pengembangan Dick

and Carry, maka dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan

Hilda Taba.

2. Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu karya Saliman, Anik Widiastuti,

dan Supardi yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPS Terpadu”.

Dalam penelitian pengembangan ini, penulis mengembangkan bahan ajar
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IPS terpadu kelas VIII pada tahun 2013 dengan menggunakan 2 tema yaitu

kemerdekaan Indonesia dan Indonesia negara agraris. Penulis

mengembangkan bahan ajar berupa modul kelas VIII menggunakan tipe

pembelajaran terpadu model Webbed, dengan menentukan satu tema

kemudian dilihat dari beberapa sudut pandang (Saliman, 2013).

Penelitian ini dilakukan di SMP SMP Negeri 1 Minggir dan SMP N 3

Pakem tahun 2013 dengan menggunakan model 4-D (Four D Model). Dari

penelitian dihasilkan bahwa pengembangan modul dengan tema

kemerdekaan Indonesia dan Indonesia negara agraris dapat memberikan

gambaran yang lebih baik kepada siswa ketika dipakai dalam proses

pembelajaran, melatih daya berfikir siswa dalam mempelajari konsep IPS

secara terpadu, dan mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik

mengenai keterpaduan dalam IPS. Penilaian kelayakan bahan ajar yang

digunakan didasarkan pada penilaian yang telah dilakukan oleh ahli

materi, ahli bahasa, dan ahli media.

Penelitian di atas sangat relevan bagi penelitian ini karena memberikan

sumbangsih bagi peneliti bagaimana mengembangkan sebuah modul

dengan menggabungkan dua, tiga atau empat kajian ilmu dalam sebuah

tema sebagai bentuk keterpaduan. Terdapat perbedaan antara penelitian

Saliman dengan penelitian yang akan dikembangkan yaitu pada materi

mata pelajaran yang dikembangkan dan pada pemilihan model

pembelajaran terpadu, jika Saliman memilih pembelajaran terpadu model
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Webbed dan model 4D, maka dalam penelitian pengembangan ini

menggunakan pembelajaran terpadu model Shared dengan model Hilda

Taba.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Dian Anggraeni yang berjudul

“Pengembangan Modul Sosiologi Berbasis Multikultural Pada Siswa Sma

Kelas XI”. Dalam penelitian pengembangan ini, penulis mengembangkan

modul berbasis multikultural, penelitian sendiri dilakukan di SMA N 1

Kota Gajah Lampung Tengah tahun pelajaran 2014/2015, penelitian ini

didasari adanya gesekan antar etnis di sekolah tersebut sehingga

dibutuhkan upaya dalam rangka memberikan pendidikan multikultural

kepada siswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sembilan

langkah model Dick and Carry dan menggunakan metode penelitian

pengembangan model Borg & Gall.

Penelitian Nunuk menunjukkan bahwa dengan adanya modul sosiologi

berbasis multikultural dapat menanamkan nilai-nilai keharmonisan,

toleransi, HAM dan demokrasi pada diri peserta didik dalam berinteraksi

dengan peserta didik lain yang berbeda budaya untuk terciptanya

keharmonisan dan menghindari terjadinya konflik. Kelayakan produk yang

dihasilkan telah diuji coba melalui uji eksperimen model Pretest-Postest

(Control Group Design). dan pengujian efektifitas modul dilakukan oleh

ahli materi, ahli desain, siswa dan guru sosiologi.
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Penelitian di atas cukup relevan bagi penelitian ini karena memberikan

sumbangsih bagi peneliti dalam mengembangkan bahan ajar berupa modul

yang menggunakan dua model penelitian yaitu RnD untuk penelitian

pengembangan dan model Dick and Carry dalam mengembangkan modul.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian Nunuk dengan

penelitian ini yaitu pada materi mata pelajaran yang dikembangkan dan

pemilihan model pengembangan, jika dalam penelitian Nunuk Dian

Aggraeni pengembangan modul menggunakan model Dick and Carry

sementara dalam penelitian ini menggunakan pengembangan modul model

Hilda Taba.

Ketiga penelitian di atas membantu peneliti dalam membuat konsep tentang

pengembangan sebuah bahan ajar yang berbentuk modul. Dengan konsep-konsep

dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya akan

memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk

menghasilkan bahan ajar berbentuk modul IPS terpadu shared.

2.3 Model Pengembangan Bahan Ajar

Model pengembangan bahan ajar diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam

melaksanakan penelitian. Model adalah sesuatu yang menggambarkan adanya

pola berfikir yang memiliki konsep yang saling berkaitan (Pribadi, 2011:75).

Model digunakan untuk menghasilkan seperangkat pembelajaran. Dalam

penelitian pengembangan ini, materi IPS dalam bahan ajar yang akan

dikembangkan akan dikonstruksi dengan menggunakan model berfikir Induktif
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Hilda Taba. Model Taba bersifat induktif dimana model ini sering disebut juga

model terbalik karena bersifat mengelompokkan dari khusus ke umum yaitu

mengumpulkan unit terlebih dahulu selanjutnya baru membuat kerangka. Berikut

adalah gambar model pengembangan Hilda Taba.

Gambar 2.2 Model Pengembangan Hilda Taba (Nasir, 2009:11)

Langkah-langkah dalam proses pengembangan menurut Taba terdiri dari beberapa

tahapan yaitu :

Evaluasi

Seleksi Pengalaman
Belajar

Organisasi
Pengalaman Belajar

Uji Coba

Organisasi  Isi

Diagnosis
Kebutuhan

Merumuskan
Tujuan

Seleksi Isi

No

Yes
Memuaskan

Dapat
dipergunakan

Finalisasi produk
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1. Mengadakan unit eksperimen. Di dalam unit eksperimen ini, diadakan studi

yang seksama mengenai hubungan antara teori dan praktek di lapangan

(sekolah). Tahapan eksperimen ini terdiri dari tahapan

a. Diagnosis Kebutuhan

Agar menjadi berguna pada pengalaman belajar murid, Taba berpendapat

bahwa segatlah penting mendiagnosis berbagai kebutuhan pendidik. Hal ini

merupakan langkah penting pertama dari Taba tentang apa yang anak didik

inginkan dan perlukan untuk belajar. Karena latar belakang peserta didik

yang beragam, maka diperlukannya diagnosis tentang gaps, berbagai

kekurangan, (deficiencies), dan perbedaan latar belakang peserta didik

(variations in these background).

b. Merumuskan tujuan pembelajaran

Formulasi yang jelas dan tujuan-tujuan yang komprehensif untuk

membentuk dasar pengembangan elemen-elemen berikutnya. Secara jelas,

taba berpendapat bahwa hakikat tujuan akan menentukan jenis pelajaran

yang perlu untuk diikuti. Terdapat empat area yang harus diperhatikan

dalam merumuskan tujuan pendidikan. Pertama, konsep atau ide yang akan

dipelajari (concepts or ideas to be learned). Kedua, sikap, sensitivitas, dan

perasaan yang akan dikembangkan (attitudes, sensitivities, and feeling to be

developed). Ketiga, pola pikir yang akan ditekankan, dikuatkan, atau

dimulai/dirumuskan (ways of thingking to be reinforced, strengthened, or

initiasted). Keempat, kebiasaan dan kemampuan yang akan dikuasai (habits

and skills to be mastered).
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c. Seleksi Isi

Menurut Taba, isi (materi) yang akan diajarkan kepada peserta didik adalah

1) Harus Valid dan signifikan, 2) Isi Harus relevan dengan kenyataan sosial,

3) Isi hasus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. 4)

Isi harus mencakup beberapa tujuan, 5) Isi harus dapat disesuaikan dengan

kemampuan peserta didik untuk mempelajarinya, dan bisa dihubungkan

dengan pengalaman mereka.

d. Organisasi isi Pembelajaran

Terdapat dua bentuk penyajian bahan pelajaran/isi atau organisasi

kurikulum/isi dalam menyusun sebuah kurikulum atau bahan ajar yaitu

kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu.

e. Seleksi pengalaman belajar

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam seleksi pengalaman belajar

peserta didik. 1) Pengalaman peserta didik harus sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai. Sebab, setiap tujuan akan menentukan pengalaman

pembelajaran. 2) Setiap pengalaman belajar harus memuaskan peserta didik

3) Setiap rancangan pengalaman belajar sebaiknya melibatkan peserta didik,

4) Dalam satu pengalaman belajar kemungkinan dapat mencapai tujuan yang

berbeda.

f. Organisasi Pengalaman belajar

Mengutip pendapatnya Tyler, terdapat tiga prinsip dalam mengorganisasi

pengalaman belajar, yaitu kontinuitas, urutan isi dan integrasi. Kontinuitas

berarti bahwa, pengalaman belajar yang diberikan harus memiliki

kesinambungan yang diperlukan untuk pengembangan belajar selanjutnya
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dan untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain. Adapun

urutan isi, artinya setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta

didik harus memperhatikan tingkat perkembangan mereka (Tyler, 1950:55).

g. Penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara untuk melakukannya.

Dalam melakukan evaluasi, Taba menganjurkan beberapa hal, 1)

Menetapkan kriteria penilaian, 2) Menyusun program evaluasi yang

komprehensif, 3) Menerapkan teknik pengumpulan data, 4) Melakukan

interpretasi data evaluasi, 5) Menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum.

h. Menguji keseimbangan

Menguji unit eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas

dan kepraktisannya.

2. Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka

menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya.

3. Mengadakan revisi dan konsolidasi terhadap hasil unit eksperimen berdasarkan

data yang diperoleh dalam uji coba.

4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Perkembangan yang

dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan pada pertanyaan-

pertanyaan apa isi unit-unit yang disusun secara berurutan itu telah berimbang

ke dalamnya dan keluasannya, dan apakah pengalaman belajar telah

memungkinkan belajarnya kemampuan intelektual dan emosional.

5. Menyusun kurikulum, yang dikembangkan secara menyeluruh dan

mendiseminasikan (menerapkan kurikulum pada daerah atau sekolah yang

lebih luas). Pada tahap akhir ini perlu dipersiapkan guru-guru melalui
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penataran-penataran, lokakarya, dan lain sebagainya serta mempersiapkan

fasilitas dan alat-alat sesuai dengan tuntutan kurikulum (Din, 2003).

Model pengembangan kurikulum yang dibuat oleh Taba lebih menekankan pada

pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor

utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan yang dilakukan

memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan pembelajaran

merupakan karakteristik dalam model pengembangan Taba. Berikut adalah

kelebihan dari model Taba, yaitu

1. Kurikulum dan pembelajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat berdiri

sendiri.

2. Guru tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum tetapi juga sebagai bagian

dari rangkaian perbaikan kurikulum.

3. Model ini menggunakan kaedah induktif untuk menemukan permasalahn

yang muncul dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah sehingga

lebih efektif dan fleksibel.

4. Menempatkan guru sebagai subjek utama dalam menerapkan kurikulum.

5. Lebih menitik beratkan pada pendekatan proses yang melibatkan secara

aktif antara guru dan siswa.

6. Model Taba mampu meningkatkan pemikiran secara produktif, kreatif, dan

kritis pada diri siswa.

7. Kurikulum dijadikan sebagai tujuan akhir dari sebuah rancangan

pembelajaran.
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Model Hilda Taba juga memiliki kelemahan yaitu

1. Proses mengumpulkan data, penelitian dan pengembangan memerlukan

waktu yang cukup lama. Terutama dalam membentuk pengetahuan dan

konsep pada diri siswa.

2. Sulit untuk menentukan tujuan karena harus memperhatikan latar belakang

siswa yang berbeda-beda.

3. Model ini lebih membebankan guru selaku pendidik dan guru perlu lebih

bekerja keras dalam proses pelaksanaan model ini.

2.4 Pengembangan Modul IPS Terpadu Shared kelas VIII Model Hilda Taba.

Pengembangan modul IPS terpadu shared mengacu pada kurikulum yang berlaku

di SMPN 4 Menggala yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Pengembangan bahan ajar berbentuk modul merupakan suatu bentuk proses yang

sistematis dalam rangka menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang lebih

efektif.

Model Hilda Taba merupakan model pembelajaran yang terbalik yang bersifat

induktif, dimana pengembangan dimulai dari fakta-fakta yang muncul di

lapangan. Bukan berangkat dari sebuah teori atau konsep. Model induktif Taba

menjadikan guru sebagai motor penggerak utama dalam mengembangkan

kemampuan berfikir kritis siswa dan mendorong siswa dalam penguasaan materi

yang lebih baik.  Jadi model Taba lebih menitik beratkan pada pendekatan proses.

Langkah-langkah pengembangan modul IPS terpadu shared model Hilda Taba

(Din, 2003), meliputi:
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1. Pengembangan modul dimulai dari mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan yang

muncul di SMPN 4 Menggala yaitu: kebutuhan akan bahan ajar berbentuk

modul IPS terpadu model shared, latar belakang peserta didik yang sebagian

besar dari keluarga kurang mampu, kebutuhan peningkatan kompetensi guru,

pembelajaran yang masih monoton dan kurang variatif, dan sarana

pendukung pembelajaran lainnya. Dari kebutuhan yang dikemukakan

kemudian dipilih pada salah satu permasalahan yang hendak di teliti dalam

hal ini adalah kebutuhan akan bahan ajar modul IPS terpadu model shared

sangat diharapkan.

2. Penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diambil dari Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan dikembangkan. Dalam

penelitian ini SK dan KD yang dipilih adalah SK 1 dan SK 4 serta KD 1.3

dan KD 4.1. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk pola pemikiran

mengenai tujuan dari pengembangan modul mulai dari pengetahuan, sikap,

keterampilan, dan nilai-nilai.

3. Menyeleksi isi, isi atau materi yang akan dikembangkan dalam modul ini

memiliki validitas dan signifikan dengan kurikulum nasional, memiliki

hubungan yang erat dengan kenyataan social yang terjadi dalam kehidupan

peserta didik, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada peserta didik,

dan menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

4. Mengorganisasi isi pembelajaran, dalam penyajian isi materi modul IPS yang

dikembangkan akan menggunakan model terpadu shared sebagai kerangka

utama materi yang akan menggabungkan dua kajian dari disiplin ilmu

Ekonomi dan Geografi.
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5. Menyeleksi pengalaman belajar, dalam tahapan ini pengalaman belajar

peserta didik akan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan, seleksi

pengalaman belajar juga difokuskan pada peran serta peserta didik dalam

proses pembelajaran.

6. Mengorganisasi pengalaman belajar, pengalaman yang telah diplih kemudian

diorganisasikan agar terbentuk kesinambungan antara pembelajaran

sebelumnya. Selain itu pengalaman belajar juga diorganisasikan dengan

memperhatika tingkat perkembangan peserta didik.

7. Uji coba, dalam tahap uji coba produk modul IPS terpadu shared

dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu uji coba pendahuluan, uji coba utama

dan uji coba operasional.

8. Evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari

pembelajaran dengan modul terpadu shared. Evaluasi dimulai dengan

menetapkan kriteria penilaian, teknik evaluasi, analisis dan interpratasi data

9. Finalisasi produk, dalam tahap ini produk yang sudah dievaluasi, direvisi oleh

ahli media, ahli materi, guru ips dan siswa kemudian dijadikan dalam bentuk

modul yang akan dipakai di SMPN 4 Menggala.

2.5 Kerangka Pikir

Pembelajaran IPS yang dilakukan di SMP N 4 Menggala pada umumnya

dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang belum variatif.

Akibatnya tujuan pembelajaran IPS yang ingin membentuk peserta didik menjadi

warga negara yang baik dan bertanggung jawab akan sangat sulit dicapai.

Pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber belajar
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yang lengkap, begitu pula sebaliknya pembelajaran akan berjalan kurang baik jika

sumber belajar tidak ada. Sumber belajar mata pelajaran IPS di SMP N 4

Menggala sangat terbatas sehingga pembelajaran kurang berjalan dengan baik.

Seiring dengan munculnya keinginan guru untuk meningkatkan mutu proses

pembelajaran IPS di SMP N 4 Menggala, khususnya untuk materi IPS kelas VIII

pada semester 1, maka diperlukan sumber belajar yang baik yang dapat

memberikan pemahaman yang lebih pada diri peserta didik. Untuk itu penelitian

ini bertujuan untuk membuat modul dengan memadukan materi yang ada di

pelajaran IPS kelas VIII semester 1 dalam sebuah tema “lingkungan dan

kegiatan ekonomi masyarakat”. Materi IPS yang akan dikembangkan

menggunakan model pembelajaran terpadu shared yang memadukan materi

geografi dan ekonomi yang terdapat pada materi IPS kelas VIII semester 1 yang

saling berkaitan dan tumpang tindih. Dengan memadukan materi pelajaran

diharapkan akan mempermudah siswa dalam memperoleh pemahaman terhadap

materi secara utuh. Selain itu dengan adanya bahan ajar IPS terpadu diharapkan

menjadi salah satu sumber dalam belajar.

Pengembangan bahan ajar IPS terpadu kelas VIII semester 1 dalam penelitian ini

akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap diagnosis kebutuhan,

pemahaman konsep terpadu shared, pengumpulan referensi untuk pembuatan

modul, pengembangan modul shared, validasi ahli materi dan media, uji coba

(pendahuluan, utama, dan operasional), revisi produk, finalisasi produk, dan

penggunaan terbatas. Produk berupa modul yang dihasilkan diharapkan akan
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mampu meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar terutama pada saat

pembelajaran IPS di sekolah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka

pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diajukan hipotesis adalah “Modul IPS

model Shared kelas VIII semester 1 dapat meningkatkan kemandirian siswa

dalam belajar”

.

Yes

No

Revisi Produk

Uji Coba

Model Shared

Diagnosis
Kebutuhan

Pengembangan
Modul Shared

Validasi Ahli
Memuas

kan

Finalisasi produk

Dapat
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Referensi Bahan
Modul



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and

Development (R&D). Model R&D adalah model penelitian pengembangan yang

bertujuan untuk mengembangkan dan memperbaiki suatu produk. Sugiyono

(2015:30) mengartikan metode penelitian dan pengembangan sebagai cara ilmiah

untuk meneliti merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang

dihasilkan. Nusa Putra (2012:67), memberikan pengertian tentang R&D,

menurutnya R&D adalah metode penelitian yang secara sengaja, sistematis,

bertujuan untuk menemukan, merumuskan, dan memperbaiki, mengembangkan,

menghasilkan, menguji kefektifan produk, model/strategi/cara, prosedur tertentu

yang lebih unggul, efektif, efesien, produktif, dan bermakna. Sedangkan menurut

Borg and Gall (1989) dalam Pujiadi menyatakan bahwa educational research and

development is a process used to develop and validate educational product,

artinya bahwa penelitian pengembangan pendidikan (R&D) adalah sebuah proses

yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk

yang sudah ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas

permasalahan praktis.
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Metode penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode R&D model Borg & Gall yang terdiri dari sepuluh langkah, yaitu:

Gambar. 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Borg & Gall
(Sugiyono, 2015:37).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian pengembangan bahan ajar ini dilakukan di SMPN 4 Menggala,

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian

dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016 pada kelas VII semester 2, yang

kemudian dilanjutkan pada tahap pengembangan pada kelas VIII semester 1 tahun

ajaran 2016/2017. Pemilihan SMPN 4 Menggala sebagai tempat penelitian

dikarenakan peneliti sebagai tenaga pengajar di sekolah tersebut, sehingga akan

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data.

Penelitian pengembanggan ini dilakukan pada bulan Januari 2016 s.d oktober

2016, yaitu pada kelas VII dan kelas VIII dikarenakan siswa yang merupakan

subjek pada penelitian awal telah naik kelas, jadi dilanjutkan pada subjek yang

sama untuk menghindari perbedaan jumlah subjek.
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1  Populasi

Menurut Sugiyono (2015: 135), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek maupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian pengembangan ini adalah seluruh siswa kelas VIII

SMPN 4 Menggala tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 22 siswa.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:136). Sampel dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 Menggala dengan pembagian enam orang

dijadikan sampel untuk uji coba pendahuluan, sebelas orang dijadikan sampel

untuk uji coba utama, dan 22 orang dijadikan sampel uji coba operasional.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Bahan Ajar IPS Model Shared Kelas VIII

Semester 1 sebagai varibel bebas (X) dan kemandirian siswa sebagai variabel

terikat (X).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definsi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan

pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul

penelitian tersebut menjadi elemen yang diamati dan diukur.
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Karakteristik kemandirian siswa yang penulis gunakan adalah karakteristik

kemandirian siswa yang dikemukakan oleh Suharnan (2012: 66-76) dengan

kriteria sebagai berikut 1) mengambil inisiatif dan mengendalikan tindakan yang

dilakukan 2) memberdayakan kemampuan yang dimiliki, dan terakhir 3) menghargai

hasil kerja (karya) sendiri. Karakteristik tersebut kemudian diturunkan menjadi

indikator yang selanjutkan dijabarkan dalam pernyataan-pernyataan untuk mengukur

kemandirian siswa.

Tabel 3.1  Kisi-kisi Penilaian Kemandirian Siswa

No. Kriteria Indikator No.
Penilaian

1 Mengambil inisiatif dan
mengendalikan tindakan yang
dilakukan

Tetap melanjutkan kegiatan
belajar kelompok, meski
sebagian teman mengakhiri
lebih awal

1

2 Mencari buku-buku di
perpustakaan untuk
membantu memahami materi
yang diajarkan

2

3 Memberdayakan kemampuan
yang dimiliki

Percaya dengan kemampuan
sendiri untuk menyelesaikan
tugas.

3

4 Tidak tergantung pada orang
lain

4

5 Menghargai hasil kerja
(karya) sendiri

Mempertanggungjawabkan
hasil diskusi di depan kelas

5

6 Puas dengan hasil karya sendiri
meski kurang sempurna

6

Sumber: Suharnan (2012: 66-76)

Pengujian skala kemandirian dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas isi (validity content) yaitu dengan

membandingkan isi instrument dengan isi atau dengan rancangan yang telah

ditetapkan. Instrumen dinyatakan valid jika isi sesuai dengan apa yang hendak

diukur. Proses uji validitas skala kemandirian dilakukan oleh pakar dalam hal ini

adalah dosen pembimbing (Purnomo, 2015:133)
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Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrument.

Dalam uji reliabilitas digunakan teknik belah dua, dimana tester hanya

menggunakan sebuah tes dan diujicobakan satu kali. Dalam uji reliabilitas

digunakan rumus Spear man Brown (Sugiyono, 2015:192)r =
Menurut Russeffendi dalam Haryati (2012:35) tingkat reliabilitas terbagi menjadi

lima tingkatan yaitu:

Tabel. 3.2 Interpretasi Koefisien Relasi Reliabilitas

Besarnya rxx Tingkat Reliabilitas

0,00 - 0,20
0,20 - 0,40
0,40 - 0,70
0,70 – 0,90
0,90 – 1,00

Kecil
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi
Sumber: Haryati (2012:35)

Rumus yang digunakan untuk koefisien korelasi adalah := ∑XY− ∑X ∑YN
⎣⎢⎢
⎢⎡∑x2−(∑X)2N ⎦⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡∑Y2(∑Y)2N ⎦⎥⎥

⎥⎤

Sumber: Ary (1982:176)

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh skor 0,63. Dengan demikian instrument yang

digunakan terletak pada rentang skor 0,40 - 0,70 dengan tingkat interpretasi

sedang.
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Dalam penelitian pengembangan ini kemandirian siswa akan dinilai melalui

lembar observasi yang dilakukaan oleh peneliti selama proses belajar berlangsung.

Adapun kriteria penilaian setiap indikator kemandirian adalah sebagai berikut :

1. Tetap melanjutkan kegiatan belajar kelompok, meski sebagian teman

mengakhiri lebih awal.

 Nilai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika pada uji coba siswa

tetap melanjutkan dengan penuh antusias dalam bekerja kelompok.

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak  jika pada uji coba siswa sesekali

terlihat memperhatikan kawannya yang sudah selesai.

 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak jika pada uji coba siswa mengeluh

dalam bekerja kelompok ketika melihat teman mengakhiri belajar

kelompok lebih awal.

 Niai 1 dengan kriteria belum tampak  jika siswa selalu mengakhiri belajar

kelompok  ketika teman mengakhiri lebih awal.

2. Mencari buku-buku di perpustakaan untuk membantu memahami materi yang

diajarkan.

 Nilai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika pada uji coba siswa

selalu mencari buku-buku diperpustakaan untuk memahami materi yang

diajarkan

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak jika pada uji coba siswa sering

mencari buku-buku diperpustakaan untuk memahami materi yang

diajarkan.
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 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak  jika pada uji coba siswa sesekali

mencari buku-buku diperpustakaan untuk memahami materi yang

diajarkan.

 Niai 1 dengan kriteria belum tampak  jika pada uji coba siswa tidak pernah

mencari buku-buku diperpustakaan untuk memahami materi yang

diajarkan.

3. Percaya dengan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas

 Nilai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika terlihat selalu

bersemangat dalam menyelesaikan tugas.

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak  jika terlihat sering bersemangat

dalam menyelesaikan tugas.

 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak  jika terlihat kurang bersemangat

dalam menyelesaikan tugas.

 Nilai 1 dengan kriteria belum tampak  jika terlihat tidak bersemangat

dalam menyelesaikan tugas.

4. Tidak tergantung pada orang lain

 Nilai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika selalu mengerjakan

tugas secara mandiri.

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak  jika sering mengerjakan tugas

secara mandiri.

 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak  jika sesekali meminta bantuan

orang lain dalam menyelesaikan tugas.

 Nilai 1 dengan kriteria belum tampak  jika selalu meminta bantuan orang

lain dalam  menyelesaikan tugas.
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5. Mempertanggung jawabkan hasil diskusi di depan kelas

 Nilai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika selalu dapat

mempertanggung jawabkan hasil diskusi di depan kelas.

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak  jika sering dapat mempertanggung

jawabkan hasil diskusi di depan kelas.

 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak jika sesekali dapat mempertanggung

jawabkan hasil diksusi di depan kelas.

 Nilai 1 dengan kriteria belum tampak jika tidak dapat mempertanggung

jawabkan hasil diskusi di depan kelas.

6. Puas dengan hasil karya sendiri meski kurang sempurna.

 Niai 4 dengan kriteria sudah menjadi kebiasaan jika selalu terlihat puas

dengan hasil karya sendiri meski kurang sempurna.

 Nilai 3 dengan kriteria sering tampak jika sering terlihat puas dengan hasil

karya sendiri meski kurang sempurna.

 Nilai 2 dengan kriteria mulai tampak jika terlihat kurang puas dengan hasil

karya sendiri meski kurang sempurna.

 Nilai 1  dengan kriteria belum tampak jika tidak terlihat puas dengan hasil

karya sendiri meski kurang sempurna.

Pemaparan data hasil observasi kemandirian siswa kemudian dideskripsikan dan

disajikan dalam bentuk diagram data dengan menggunakan rumus sturgess

sebagai berikut :

1. Menentukan rentang

Rentang = Skor terbesar – Skor terkecil
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2. Menentukan banyaknya kelas interval

Banyaknya kelas  =  1 + (3,3) Log n

3. Menentukan panjang kelas interval (P) yaitu :

Panjang kelas = rentang ___
banyaknya kelas

4. Menghitung frekuensi kelas. (Sugiyono, 2010: 47)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, data kemudian dikelompokkan kembali

untuk mengetahui ketercapaian kemandirian siswa pada mata pelajaran IPS ketika

menggunakan modul IPS model shared dengan menggunakan rentang skor pada

tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Ketercapaian Kemandirian  Siswa Kelas  VIII SMPN 4 Menggala

Rentang Skor Kriteria F %
6 – 12 Rendah
13 – 18 Sedang
19 - 24 Tinggi

Jumlah

Sumber : Data primer yang diolah

3.6 Tahapan Penelitian dan Pengembangan

Tahapan dalam penelitian pengembangan ini meliputi sepuluh tahapan dari

sepuluh tahapan penelitian, karena penelitian pengembangan modul berdasarkan

model pembelajaran terpadu shared pada kelas VIII SMPN 4 Menggala hanya

sebatas ujicoba prototype dalam skala kecil, yaitu dilakukan pada satu sekolahan

saja. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan dengan memadukan langkah

pengembangan Borg & Gall dengan desain pengembangan Hilda Taba. Perpaduan

keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel. 3.4 Rancangan penelitian pengembangan model Borg & Gall dengan
desain pengembangan Hilda Taba

No. Borg & Gall Hilda Taba

1. Penelitian dan

pengumpulan informasi

-

2. Perencanaan -

3 Pengembangan produk awal Unit Penelitian
1. Diagnosis Kebutuhan
2. Merumuskan tujuan

pembelajaran
3. Seleksi Isi
4. Organisasi isi Pembelajaran
5. Seleksi pengalaman belajar
6. Organisasi Pengalaman belajar
7. Evaluasi

4. Uji coba pendahuluan Menguji coba

5. Revisi  produk
Utama

Merevisi dan berkonsolidasi

6. Uji coba utama -

7. Revisi terhadap produk operasional -

8. Uji coba operasional -

9. Revisi produk akhir Finalisasi produk

10 Diseminasi

Tahapan penelitian pengembangan model Borg & Gall (Sugiyono, 2015)

3.3.1 Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini meliputi beberapa rangkain proses yaitu:

(1) Penelitian dan pengumpulan informasi (research and information

collecting), pada tahapan ini peneliti menganalisis kebutuhan

pembelajaran, mengumpulkan informasi mengenai materi pelajaran IPS

yang akan dibuat dari beberapa sumber seperti buku, majalah, dan internet,

pengamatan kelas, dan membuat kerangka kerja, serta melakukan diskusi
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dengan guru IPS yang ada di SMP N 4 Menggala yaitu Ibu Desy Nurlaila

dan Ibu Linawati. Dalam tahapan  ini juga dilakukan analisis terhadap

produk yang telah ada, untuk diketahui ciri khasnya, kelebihan dan

kekurangannya. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian

melaksanakan studi literatur (kajian teori dan hasil penelitian/pengalaman

yang relevan). Disamping itu peneliti juga melaksanakan pengamatan

kelas untuk mengetahui tingkat kebutuhan akan produk yang akan

dihasilkan melalui wawancara dengan tenaga pengajar IPS di SMPN 4

Menggala. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli dalam rangka

untuk menemukan produk apa yang akan dikembangkan nanti melalui

beberapa sumber seperti buku, majalah, dan internet. Teknik pengumpulan

data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan

pengumpulan informasi didapatkan bahwa terdapat kekurangan terutama

dalam hal sumber belajar terutama modul dan metode pembelajaran di

kelas.

(2) Perencanaan (planning), hasil dari penelitian dan pengumpulan informasi

yang berupa kekurangan sumber belajar berupa modul kemudian

digunakan sebagai dasar untuk merancang produk bahan ajar berbentuk

modul IPS terpadu model shared. Dalam tahapan perencanaan ini, peneliti

mulai mendefinisikan keterampilan yang harus dipelajari, merumuskan

tujuan, menentukan isi pembelajaran. Berikut adalah bentuk rancangan

pembelajaran IPS terpadu shared kelas VIII.
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Tabel 3.5 Rancangan pembelajaran IPS terpadu Shared dengan tema
lingkungan dan kehidupan ekonomi masyarakat kelas VIII SMP.

Standar Kompetensi: 1. Memahami permasalahan sosial berkaitan
dengan pertumbuhan jumlah penduduk

2. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di msyarakat

Kompetensi Dasar: 1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup
dan upaya penanggulangannya dalam
pembangunan berkelanjutan

4.1. Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan
sumber daya dengan kebutuhan manusia yang
tidak terbatas

Tema Alokasi
waktu

Materi Pokok Pengalaman belajar Sumber
belajar

Lingkungan
dan kegiatan
ekonomi
masyarakat

16 jam
pelajaran
(8 x 40
menit)

1. Lingkungan
hidup dan
permasalahannya.

2. Kelangkaan
sumber daya

3. Usaha pelestarian
lingkungan
hidup.

4. Kegiatan
Ekonomi.

.

Mengamati

1. Membaca modul IPS
terpadu shared.

Menanya
Menanyakan tentang:
1. Lingkungan hidup

dan permasalahannya.
2. Kelangkaan sumber

daya
3. Usaha pelestarian

lingkungan hidup.
4. Kegiatan ekonomi

Mengeksplorasi
Mencari dan
mengumpulkan
informasi mengenai:
1. Pencemaran

lingkungan air,
tanah, hutan, udara,
dan suara

2. Kelangkaan sumber
daya

3. usaha pelestarian
lingkungan hidup.

4. Kegiatan ekonomi

Modul
IPS
terpadu
shared
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Karakter yang diharapkan dari pengembangan modul IPS kelas VIII

semester 1 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian

2. Disiplin

3. Rasa hormat dan perhatian

4. Tanggung jawab

5. Ketelitian

(3) Pengembangan produk awal (develop preliminary form a product). Dalam

pengembangan produk awal, peneliti menggunakan pendekatan desain

pengembangan Hilda Taba yang meliputi:

a. Diagnosis kebutuhan. Pengembangan modul dimulai dari

mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan yang  muncul di SMPN 4

Menggala. Dalam mendiagnosis kebutuhan ini, peneliti melakukan

Menalar/Mengasosiasi
Berdiskusi dan cuarah
pendepat mengenai
1. Pencemaran

lingkungan air,
tanah, hutan, udara,
dan suara

2. Kelangkaan sumber
daya

3. usaha pelestarian
lingkungan hidup.

4. Kegiatan ekonomi

Mengkomunikasikan
1. Menyampaikan hasil

eksplorasi dan
diskusi dalam
bentuk essay dan
kliping (tugas
kelompok)
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observasi dan wawancara dengan peserta didik kelas VII dan guru IPS

SMP N 4 Menggala untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran diambil

dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan

dikembangkan. Dalam penelitian ini SK dan KD yang . dipilih adalah

SK 1 dan SK 4 serta KD 1.3 dan KD 4.1. Dengan demikian

diharapkan akan terbentuk pola pemikiran mengenai tujuan dari

pengembangan modul mulai dari pengetahuan, sikap, keterampilan,

dan nilai-nilai.

c. Seleksi isi, isi atau materi yang akan dikembangkan dalam modul ini

memiliki validitas dan signifikan dengan kurikulum nasional,

memiliki hubungan yang erat dengan kenyataan sosial yang terjadi

dalam kehidupan peserta didik, memberikan pemahaman yang lebih

luas kepada peserta didik, dan menyesuaikan dengan kemampuan

peserta didik. Materi disesuaikan dengan kurikulum KTSP 2006 yang

masih digunakan di SMP N 4 Menggala.

d. Organisasi isi Pembelajaran, dalam penyajian isi materi modul IPS

yang dikembangkan akan menggunakan model terpadu shared sebagai

kerangka utama materi yang akan menggabungkan dua kajian dari

disiplin ilmu ekonomi dan geografi. Dalam modul yang akan

dikembangkan ditentukan tema Lingkungan dan kegiatan ekonomi

masyarakat sebagai tema utama yang akan dikembangkan dengan

memuat materi pokok yaitu arti penting lingkungan bagi kehidupan,
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usaha pelestarian lingkungan hidup, dan memanfaatkan sumber daya

alam untuk memenuhi kebutuhan. Penyusunan modul IPS Terpadu

Shared kelas VIII dimulai dengan menyusun draff sampai dengan

tahapan validasi oleh ahli, uji coba lapangan, dan revisi produk akhir.

Penulisan modul disesuaikan dengan standar kompetensi dan

kompetensi dasar yang akan dikembangkan.

Kerangka Modul IPS terpadu shared kelas VIII (Dikmenjur, 2004)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN FRANCIS
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
PETA KEDUDUKAN MODUL
GLOSARIUM

I. PENDAHULUAN

A. Deskripsi
B. Prasyarat
C. Petunjuk Penggunaan Modul
D. Penjelasan Bagi Siswa
E. Peran Guru
F. Tujuan Akhir
G. Kompetensi
H. Cek Kegunaan

II. PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Siswa
B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
b. Uraian Materi
c. Rangkuman
d. Tugas
e. Tes Formatif
f. Kunci Jawaban Formatif
g. Lembar Kerja

2. Kegiatan Belajar 2
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
b. Uraian Materi
c. Rangkuman
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d. Tugas
e. Tes Formatif
f. Kunci Jawaban Formatif
g. Lembar Kerja

3. Kegiatan Belajar 3
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
b. Uraian Materi
c. Rangkuman
d. Tugas
e. Tes Formatif
f. Kunci Jawaban Formatif
g. Lembar Kerja

4. Kegiatan Belajar 4
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
b. Uraian Materi
c. Rangkuman
d. Tugas
e. Tes Formatif
f. Kunci Jawaban Formatif
g. Lembar Kerja

5. Kegiatan Belajar 5
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran
b. Uraian Materi
c. Rangkuman
d. Tugas
e. Tes Formatif
f. Kunci Jawaban Formatif
g. Lembar Kerja

III. EVALUASI

A. Kognitif
B. Afektif
C. Psikomotor
D. Produk
E. Batasan
F. Kunci Jawaban
G. Daftar pustaka

PENUTUP

e. Seleksi pengalaman belajar, dalam tahapan ini pengalaman belajar

peserta didik akan disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan,

seleksi pengalaman belajar juga difokuskan pada peran serta peserta
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didik dalam proses pembelajaran. Pengalaman belajar yang akan

dikembangkan antara lain adalah mengamati, menanya,

mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan.

f. Organisasi pengalaman belajar, pengalaman yang telah diplih

kemudian diorganisasikan agar terbentuk kesinambungan antara

pembelajaran sebelumnya. Selain itu pengalaman belajar juga

diorganisasikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta

didik. Pengorganisasi pengalaman belajar ini kemudian dibuat dalam

sebuah rencana pembelajaran yang akan diterapkan yang meliputi 1)

kegiatan pendahuluan, 2) kegiatan inti dan 3) kegiatan penutup.

Kegiatan pendahuluan terdiri atas pemberian motivasi dan apersepsi

untuk mempersiapkan siswa memasuki materi yang baru. Kegiatan

inti terdiri dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh siswa beserta

guru, elaborasi, dan konfirmasi mengenai materi yang dipelajari.

Sedangkan kegiatan penutup diisi dengan memberikan

rangkuman/kesimpulan dari materi yang dipelajari.

g. Evaluasi, evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan kognitif,

afektif dan psikomotor.

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh bentuk dan isi  modul yang

lebih baik. Dalam kegiatan evaluasi ini, peneliti melibatkan ahli

materi untuk mengetahui isi materi modul yang dikembangkan, ahli

media untuk mengetahui kualitas dari modul yang dikembangkan,
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1. Penilaian ahli materi

Penilaian ahli materi dilakukan oleh dosen atau pakar yang ahli dalam

materi IPS. Dalam penilaian materi peneliti melibatkan ahli dari

Universitas Lampung yaitu bapak DR. Darsono, M.Pd. Berikut adalah

kisi-kisi penilaian yang akan dipergunakan oleh ahli materi.

Tabel 3.6 Kisi-kisi penilaian ahli materi Modul IPS model shared
kelas VIII

No.
Komponen

penilaian
Indikator

Jumlah

Kriteria

1. Materi (isi)

Kesesuaian materi dengan
SK dan KD

4

Sistematika materi 5
Mendorong rasa ingin tahu

siswa
3

2. Bahasa

Kesesuaian dengan tingkat
perkembangan  siswa

3

Tingkat keterbacaan 2
Komunikatif 3

2. Penilaian ahli media

Penilaian ahli media dilakukan oleh dosen atau pakar yang ahli dalam

media pembelajaran terutama yang berkenaan dengan media belajar

yaitu modul IPS. Dalam penilaian media pembelajaran peneliti

melibatkan ahli media dari Universitas Lampung yaitu Ibu DR.

Herpratiwi, M.Pd. Berikut adalah kisi-kisi penilaian yang

dipergunakan oleh ahli media.
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Tabel 3.7 Kisi-kisi penilaian ahli media pembelajaran Modul IPS
model shared kelas VIII

No.
Komponen

penilaian
Indicator

Jumlah

criteria

1. Penyajian Teknik penyajian 2
Kelengkapan penyajian

materi
3

Penyajian materi
pembelajaran

4

2. Bahasa Kesesuaian dengan tingkat
perkembangan  siswa

2

Tingkat keterbacaan 2
Komunikatif 1

Keruntutan dan
keterpaduan dengan alur

berpikir

1

3. Kegrafisan Ukuran modul 1
Desain kulit 2

Ukuran huruf 1
Desain isi 1

3.3.2 Tahap Pengembangan

(4) Uji coba pendahuluan (preliminary field testing)/ uji coba unit eksperimen.

Uji coba pendahuluan dilakukan secara terbatas pada 6 orang peserta didik

kelas VIII. Uji coba dilakukan untuk memperoleh data dalam rangka

menemukan validitas dan untuk mengetahui tingkat kelayakan terhadap

produk yang akan dikembangkan. Dalam uji coba pendahuluan ini data

dikumpulkan melalui angket yang hasilnya kemudian di analisis.

(5) Revisi produk utama (main product revision)/merevisi dan berkonsolidasi.

Merupakan langkah untuk memperbaiki produk yang dikembangkan

berdasarkan data hasil uji coba pendahuluan
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(6) Uji coba utama (main field testing), melakukan uji coba dengan

melibatkan setengah jumlah siswa kelas VIII SMPN 4 Menggala yaitu 12

orang yang dipilih secara acak.

(7) Revisi terhadap produk operasional (operational product revision),

melakukan revisi berdasaran data yang diperoleh dari uji coba utama.

(8) Uji coba operasional (operational field testing), melakukan uji lapangan

operasional dengan melibatkan seluruh siswa kelas VIII SMPN 4

Menggala. Data wawancara, observasi, angket, dan test dikumpulkan dan

di analisis.

(9) Revisi produk akhir (final product revision), revisi akhir terhadap produk

yang dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari uji coba

operasional.

(10) Diseminasi Dan Penerapan (Dissemination And Implementation),

merupakan langkah akhir dari pengembangan. Dalam tahapan ini peneliti

meminta bantuan pada guru IPS khususnya yang terdapat di kecamatan

Menggala untuk memberikan masukan terhadap modul IPS model shared

yang dikembangkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan modul IPS model

shared ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:

3.4.1 Wawancara

Wawancara dilakukan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan

masukan dan kebutuhan mengenai bahan ajar berbentuk modul. Dalam
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wawancara ini, peneliti menetapkan guru IPS kelas VIII dan IX (Linawati,

S.E, dan Desy Nurlaila, S.Pd), Kepala perpustakaan (I Ketut Suwardana, S.

Pd., MM.) dan siswa kelas VII SMPN 4 Menggala sejumlah 24 orang

sebagai informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah

teknik wawancara terpimpin yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada

informan untuk mengutarakan pendapatnya dengan dibatasi oleh butir-butir

soal yang diajukan.

3.4.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran yang

berlangsung di SMPN 4 Menggala terutama pada mata pelajaran IPS kelas

VIII sebelum dan pada saat menggunakan modul IPS model shared.

Disamping itu observasi juga dilakukan di perpustakaan untuk mengetahui

data perpustakaan.

3.4.3 Angket

Angket diberikan kepada siswa kelas VII SMP N 4 Menggala yang

berjumlah 24 siswa untuk memperoleh data mengenai kelayakan modul IPS

kelas VII yang dikembangkan. Angket juga diberikan kepada ahli media,

ahli bahasa, dan ahli materi untuk mendapatkan data tentang kelayakan

modul IPS Kelas VII yang didesain secara terpadu yang dilihat dari sudut

pandang isi, sistematika, bahasa, penyajian, dan kegrafisan.
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3.5 Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian

pertama merupakan instrumen penelitian terhadap produk yang telah ada, bagian

kedua adalah instrumen penelitian lapangan untuk membuat rancangan produk

dalam rangka mengembangkan produk yang telah ada, bagian ketiga adalah

instrumen pengujian oleh ahli, bagian keempat merupakan instrumen untuk uji

coba terbatas, dan bagian kelima adalah instrumen untuk uji coba lapangan utama.

Berikut adalah instrumen yang digunakan:

3.5.1  Instrumen penelitian terhadap produk yang telah ada.

instrumen yang digunakan dalam prapenelitian ini adalah:

1. Pedoman observasi

3.5.2 Instrumen penelitian lapangan.

Instrumen yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara.

3.5.3 Instrumen pengujian internal

Instrumen yang digunakan adalah

1. Angket untuk ahli materi

2. Angket untuk ahli media

3.5.4 Instrumen uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba

lapangan operasional

Instrumen yang digunakan adalah

1. Angket

2. Pedoman observasi
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Penilaian yang diberikan dalam instrumen ini menggunakan beberapa komponen

penilaian. Untuk penilaian ahli media mencakup komponen penyajian, bahasa,

dan kegrafisan, untuk ahli bahasa mencakup komponen isi, bahasa, dan

kegrafisan, dan untuk ahli materi mencakup komponen isi dan bahasa.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh ahli kemudian dibuat dalam sebuah kategori

penilaian. Pedoman penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pedoman penilaian model likert (Sudjiono, 2011:84), seperti yang tertera dalam

tabel berikut:

Tabel 3.8 Tabel penilaian sekala Likert.

SB (sangat baik) 5

B (baik) 4

C (cukup) 3

K  (kurang) 2

SK (sangat kurang) 1

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dalam satu berkas.

2. Menghitung skor rata-rata pada tiap instrument penelitian dengan

menggunakan rumus.

Me=
∑

Keterangan:

Me = Median



104

∑xi = Jumlah skor komponen

N = Jumlah butir komponen

3. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kategori

Dalam penilaian kategori digunakan acuan Eko P. Widoyoko (Widyoko,

2009:238) yaitu dengan merubah skor yang diterima menjadi nilai

kategori.

Nomor Rentang Skor Rerata
Skor

Kategori

1 X>Mi + 1,8 Sbi >4,2 Sangat Baik

2 Mi + 0,6 SBi< X ≤ Mi + 1,8 SBi >3,4 – 4,2 Baik

3 Mi - 0,6 SBi< X ≤ Mi + 0,6 Sbi >2,6 – 3,4 Cukup

4 Mi – 1,8 SBi< X ≤ Mi - 0,6 Sbi >1,8 – 2,6 Kurang

5 X ≤ Mi - 1,8 Sbi ≤ 1,8 Sangat Kurang

Keterangan:

X = Skor aktual atau skor yang dicapai

Mi = Rerata skol ideal

= (1/2) (skor tertinggi ideal +skor terendah ideal)

SBi = Simpangan baku skor ideal

= (1/6) (skor tertinggi ideal-skor terendah ideal)

Skor tertinggi = ∑ butir kriteria x skor tertinggi

Skor terendah = ∑ butir kriteria x skor terendah

Penilaan terhadap modul mata pelajaran IPS model shared kelas VIII semester 1

ini ditentukan dengan nilai terkecil “C” dengan kategori cukup. Jadi jika penilaian

dari ahli materi, dan ahli media memberikan hasil akhir “C”, maka modul yang

dikembangkan dapat dipergunakan dalam pembelajaran IPS di sekolah.
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan analisis data, pengembangan

modul IPS model shared dengan tema “Lingkungan dan Kegiatan Ekonomi

Masyarakat”, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah adalah

bahan ajar yang berbentuk modul IPS dengan model pembelajaran terpadu

shared yang yang didesain mengikuti kurikulum 2006.

2. Pengembangan produk modul ini diawali dengan diagnosis kebutuhan

siswa dan guru akan kebutuhan modul tentang pembelajaran terpadu

model shared. dengan memadukan langkah-langkah penelitian dan

pengembangan Borg and Gall dan desain Hilda Taba. Hasil penilaian ahli

materi, ahli media pembelajaran, guru dan siswa menunjukkan bahwa

modul IPS model shared layak digunakan dalam pembelajaran karena

berada dalam kategori “baik”.

3. Modul IPS model shared kelas VIII yang dikembangkan mampu

meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil

penelitian yang menunjukkan 67% siswa berada dalam penilaian

kebiasaan dan sering tampak.
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5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian pengembangan ini diharapkan dapat

meningkatkan kemandirian dan ketekunan siswa dalam belajar.. Agar terjadi

peningkatan ketercapaian kompetensi siswa, terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan yaitu:

1. Penggunaan modul IPS model shared hendaknya di padukan dengan

sumber lain yang mendukung seperti internet dan perpustakaan yang

mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran.

2. Pengembangan sumber belajar modul mengarah kepada student centered

sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam

pembelajaran.

3. Setelah penggunaan modul IPS model shared dalam pembelajaran,

hendaknya dilakukan analisis dengan menggunakan uji efektivitas, yaitu

dengan menghitung nilai pretest dan posttest. Analisis dilakukan untuk

mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar modul IPS model shared

Indikator yang telah ditetapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka saran-saran yang dapat

diberikan sehubungan dengan penelitian dan pengembangan modul IPS model

shared adalah sebagai berikut.
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1. Produk modul IPS model shared ini masih memungkinkan untuk dapat

dikembangkan kembali dalam bentuk pengembangan materi ataupun

model pembelajaran terpadu lainnya.

2. Perlu dilakukan penerapan pada sekolah lain untuk mengetahui

penggunaan modul IPS model shared pada wilayah yang lebih luas,

sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan dan dimanfaatkan oleh berbagai

pihak.
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