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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KURIKULUM TERPADU MODEL INTEGRATED 

BERBASIS STEM MENGGUNAKAN DLIPPED CLASSROOM  

UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP  

 PADA MATERI GLOBAL WARMING  

Oleh 

ZAVIRA UTAMI RAMADITA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kurikulum 

terpadu model integrated berbasis STEM menggunakan flipped classroom dalam  

meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Sampel pada penelitian ini yaitu 

peserta didik kelas VII I SMP Al-Kautsar Bandar Lampung tahun ajaran 

2020/2021. Desain penelitian yang digunakan yaitu One-Group-Pretest-Posttest. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar tes soal pilihan ganda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui rata-rata nilai posttest lebih 

besar daripada nilai pretest, yaitu 84,29 > 66.79.  Berdasarkan hasil data penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata N-gain sebesar 0,503 dengan kategori sedang, serta 

nilai signifikasi uji Paired Sample T-test sebesar 0,000 artinya bahwa implementasi 

kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM mampu meningkatkan 

penguasaan konsep pada materi global warming. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Penguasaan Konsep, Kurikulum Terpadu tipe 

integrated, Pendekatan STEM, Flipped Classroom.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

Pendidikan berperan untuk meningkatkan pengetahuan secara umum 

termasuk dalam meningkatkan penguasaan teori maupun keterampilan. Salah 

satu pendidikan yang terdapat dalam struktur kurikulum adalah pendidikan 

IPA. Pendidikan IPA merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan alam 

dan kehidupan sehari-hari (Wijaya dkk., 2020). Tujuan pemberian pendidikan 

IPA pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yaitu, agar peserta didik 

dapat memahami serta menguasai konsep alam dengan baik. 

 

Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan sehingga dapat 

menciptakan generasi muda yang diharapkan mampu bersaing dalam 

mengembangkan teknologi maupun menemukan inovasi baru yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Yuliati (2016), berdasarkan fakta 

lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran IPA hasil belajar 

peserta didik terbilang rendah. Rendahnya hasil belajar peserta didik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan kurikulum ( 

Djaelani, 2019).  

 

Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar, di Indonesia 

sendiri kurikulum telah mengalami perubahan beberapa kali. Kurikulum yang 

diterapkan saat ini adalah kurikulum 2013, pada kurikulum ini peserta didik  
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dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovasi dalam setiap pemecahan 

masalah yang dihadapi. Melalui penerapan kurikulum yang tepat kegiatan 

pembelajaran akan mencapai tujuan dan sasaran pendidikan (Mustofa, 2014). 

Menurut Nasution (dalam Trianto,2007), dilihat dari organisasi kurikulum 

terdapat tiga tipe kurikulum salah satunya adalah kurikulum terpadu.  

 

Kurikulum terpadu merupakan rancangan pembelajaran yang memusatkan 

pada suatu masalah atau topik tertentu (Sugiana, 2018). Hal ini selaras 

dengan perubahan kurikulum saat ini yang menekankan peserta didik pada 

proses pembelajaran dalam memecahkan masalah. Peserta didik diarahkan 

untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya. Bentuk pembelajaran yang diterapkan oleh kurikulum terpadu ini 

biasanya dilaksanakan melalui pelajaran unit, di mana pada suatu unit 

memiliki tujuan yang mengandung makna bagi peserta didik yang dituangkan 

dalam bentuk masalah. Kurikulum terpadu memiliki sepuluh tipe model 

pembelajaran, salah satu model yang dapat mendukung proses pembelajaran 

dalam kurikulum terpadu adalah model integrated. 

 

Model integrated merupakan salah satu model pembelajaran yang terdapat 

dalam kurikulum terpadu. Model ini mengintegrasikan beberapa mata 

pelajaran dengan menetapkan suatu tema di mana lebih memperhatikan 

proses dalam pembelajaran daripada hasil. Salah satu pendekatan yang dapat 

mendukung model integrated pada pembelajaran adalah pendekatan STEM. 

Pendekatan STEM pertamakali diperkenalkan oleh salah satu negara yang 

telah melakukan reformasi di bidang pendidikan yaitu Amerika Serikat, di 

mana mereka telah mengembangkan pendekatan STEM (Science , Tecnology, 

Engineering, and Mathematic) sebagai solusi untuk menghadapi tantangan 

abad-21 (Bybee, 2013). Pendekatan STEM memberikan pembelajaran lebih 

bermakna bagi peserta didik di mana pembelajarannya mengaitkan konsep, 

prinsip, teknologi, teknik serta matematika yang saling terintegrasi dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sartika, 2019). 
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Pendekatan STEM  bertujuan agar peserta didik dapat lebih mudah 

memahami materi yang pendidik berikan. Berdasarkan hasil penelitian 

Agustina dkk (2020), pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM 

pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) lebih memudahkan peserta 

didik dalam menemukan serta menerapkan ide-ide ilmiah yang mereka miliki 

sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan berdasarkan fenomena 

dan hasil manipulasi. Hasil penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian 

Mulyana dkk (2018), pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM 

memiliki skill multirepresentasi yang lebih baik bagi peserta didik. 

 

STEM merupakan pendekatan yang mendidik empat bidang studi yaitu sains, 

teknologi, teknik dan matematika. Pendekatan ini menawarkan pembelajaran 

interdisiplin untuk menyelesaikan masalah, ruang belajar yang fleksibel, 

lingkungan inklusif dan aksesibilitas. Pendekatan STEM pada proses 

pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta 

penguasaan konsep peserta didik (Khaira, 2018). Peserta didik dapat 

dikatakan menguasai konsep apabila dapat memahami, mengenali, dan 

mengabstraksi suatu kejadian melalui pengalaman maupun pengamatan 

secara langsung (Lutvaidah, 2016). Melalui kemampuan penguasaan konsep  

peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep, situasi serta fakta 

dengan penyusunan kata sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya tanpa 

mengubah arti (Astuti, 2017). 

 

Pengetahuan merupakan hasil belajar kognitif yang telah disusun oleh Bloom 

yang saat ini telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl. Revisi taksonomi 

bloom menekankan pada penggunaan taksonomi dalam merencanakan 

kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan kesesuaian antara ketiganya 

(Fatmawati, 2013). Pengetahuan dibedakan menjadi dua dimensi yaitu 

dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan 

dibedakan menjadi empat kategori, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif. Sedangkan pada dimensi proses kognitif dibedakan dalam enam 
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tingkatan, yaitu mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), serta mencipta (C6). 

 

Berdasarkan laporan dari Organisasi for economic Co-operation and 

Development (OECD) pada tahun (2019) menunjukkan hasil studi 

Programme for International Student Assesment (PISA) pada tahun 2018 

yang diikuti oleh 79 negara termasuk Indonesia memperoleh nilai rata-rata 

pada literasi membaca peserta didik Indonesia sebesar 371 dari 487 

sedangkan pada literasi matematika peserta didik Indonesia memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 379 dari 487 dan pada literasi sains peserta didik Indonesia 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 396 dari 489. Berdasarkan hasil laporan 

tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia berada pada kuadran 

low performance dengan high equilty dengan menetapkan Indonesia pada 

urutan ke sepuluh (Rahayu, 2017).  

 

Rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik belum dapat menghubungkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang 

dalam menjelaskan fenomena serta ilmu pengetahuan alam kedalam analisis 

maupun pengaplikasian penyelesaian suatu masalah (Nofiana & Julianto, 

2018). Hal ini selaras dengan hasil penelitian Listiana dkk (2019), melalui 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM peserta didik akan 

terdorong untuk membangun literasi sains. Pendidik diberi kesempatan untuk 

mendemonstrasikan konsep, sains, teknologi, rekayasa dan matematika 

kepada peserta didik. Peserta didik yang berliterasi tinggi akan lebih mampu 

menerapkan konsep atau fakta yang telah didapatkan pada pembelajaran 

dalam memecahkan suatu masalah. Maka dari itu diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran kurikulum 

terpadu model integrated berbasis STEM untuk mengingkatkan penguasaan 

konsep peserta didik yaitu flipped classroom.  

 

Flipped classroom merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik dengan membalik sistem pembelajaran kelas tradisional 
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(Sukri & Fatah, 2020). Flipped classroom memiliki banyak manfaat bagi 

peserta didik, seperti halnya keterbukaan peserta didik pada pengetahuan baru 

sehingga mereka dapat bebas beropini dan lebih kritis dalam menyikapi 

permasalahan yang ada (McLaughlin et al., 2014). Pembelajaran terbalik atau 

flipped classroom dimanfaatkan oleh pendidik untuk dapat memberikan 

materi secara online sebelum berlangsungnya kegiatan belajar seperti halnya 

memberikan video pembelajaran serta Power Point (PPT) ke portal online 

sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.   

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik SMP Al-Kautsar Bandar 

Lampung mengatakan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik 

terbilang rendah terlihat dari kurangnya minat peserta didik saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran IPA dan proses pembelajarannya masih menerapkan 

metode konvensional atau tradisional, di mana pendidik sebagai transfer 

materi tanpa mengimplementasikan pengetahuan peserta didik pada suatu 

perekayasaan suatu alat sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman 

peserta didik dalam menguasai konsep materi tersebut. Menurut hasil 

wawancara menyatakan bahwa pendidik belum pernah menggunakan 

pendekatan STEM bahkan pendidik belum mengetahui seperti apa pendekatan 

STEM dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka 

dilakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kurikulum Terpadu Model 

Integrated Berbasis STEM menggunakan Flipped Classroom untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep pada Materi Global Warming” 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh 

kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM dengan menggunakan 

flipped clzassroom terhadap peningkatkan penguasaan konsep peserta didik 

pada materi global warming? 
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1. 3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM 

dengan menggunakan flipped classroom terhadap peningkatan penguasaan 

konsep peserta didik pada materi global warming. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengalaman baru bagi 

peserta didik maupun pendidik dalam menggunakan pendekatan STEM. 

Sehingga diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini dapat 

meningkatkan penguasaan konsep peserta didik terutama pada materi global 

warming. 

 

1. 5 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu:  

1.5.1. Objek penelitian ini adalah kurikulum terpadu model integrated 

berbasis STEM.  

1.5.2. Strategi pembelajaran yang digunakan peneliti yaitu flipped classroom 

di mana pembelajarannya akan dilaksanakan secara online dan materi 

pembelajaran diberikan sebelum kegiatan belajar dimulai. 

1.5.3. Penelitian ini menerapkan pendekatan STEM (Science,Technology, 

Engineering, and Mathematics) yang bertujuan untuk meningkatkan 

penguasaan konsep peserta didik. 

1.5.4. Hasil belajar kognitif  penguasaan konsep pada penelitian ini ditinjau 

berdasarkan enam ranah kognitif yaitu mengingat (C1), memahami 

(C2), mengaplikasi (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan 

mencipta (C6) menurut taksonomi bloom yang telah di revisi oleh 

Anderson & Krathwohl (2001). 
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1.5.5. Pengorganisasian kurikulum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

tipe kurikulum terpadu dengan menggunakan model pembelajaran tipe 

integrated (Trianto, 2007:19). 

1.5.6. Kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.9 pada materi Global 

Warming SMP/Mts Kelas VII semester genap.  

  



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Kajian Teori 

 

2.1.1 Kurikulum Terpadu  

Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dalam 

mengatur isi dan bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman 

saat melakukan aktivitas belajar mengajar (Ainurrosidah, 2018).  

Kurikulum memiliki peran sebagai sistem sekaligus alat sehingga 

arah pendidikan akan lebih jelas (Mukhlasin, 2018). Kurikulum 

pendidikan Indonesia sempat berubah beberapa kali dari kurikulum 

1947 hingga akhirnya menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 ini lebih menonjolkan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir 

tingkat tinggi, penguatan pendidikan karakter (PPK), kemampuan 

menyelesaikan masalah, dan literasi (Anggraini & Huzaifah, 2017). 

 

Perubahan terbaru kurikulum saat ini di Indonesia memiliki banyak 

aspek yang memungkinkan implementasi STEM masuk didalamnya 

(Anggraini & Huzaifah, 2017). STEM merupakan bagian 

pengembangan terbaru dalam dunia pendidikan di mana pendekatan 

ini mengintegrasikan berbagai matapelajaran antara lain sains yang 

terdiri dari (fisika, kimia, dan biologi), teknologi, teknik, serta 

matematika (Sartika, 2019). Pendekatan STEM menuntuk peserta 

didik untuk aktif di dalam kelas, baik hands-on activity maupun 

minds-on activity. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada 

revisi kurikulum 2013 di mana menurut Artobatama et al (2020), 

untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang baik maka 
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memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis sehingga dapat 

meminimalisir masalah-masalah yang sering terjadi pada dunia 

pendidikan. Wang et al (2011) mendefinisikan bahwa kurikulum 

terpadu menggunakan tiga aspek utama, yaitu: 

2.1.1.1 Integrasi pengalaman belajar yang melibatkan integrasi 

pengalaman masa lalu. 

2.1.1.2 Integrasi pengalaman sosial. 

2.1.1.3 Integrasi sebagai desain kurikulum yang menekankan pada  

konstruksi pengetahuan melalui pembelajaran aktif. 

 

Pembelajaran dengan menggunakan kurikulum terintegrasi akan 

lebih merangsang peserta didik daripada kurikulum yang tidak 

terintegrasi. Selain itu dengan pembelajaran terintegrasi 

memungkinkan peserta didik untuk dapat lebih terampil dalam 

menerapkan pengetahuannya pada pembelajaran. Menurut Wang et 

al (2011), kurikulum terpadu STEM yang efektif apabila peserta 

didik dapat tampil sebagai pemecah masalah, inovator, penemu, 

pemikir logis maupun memahami serta mengembangkan 

pengetahuannya ke dalam teknologi.  

 

Mengutip pendapat Fogarty dalam (Trianto, 2007), kurikulum 

terpadu (integrated curriculum) adalah sebuah model pembelajaran 

yang mengintegrasikan skill, themes, concepts, and topics secara 

inter maupun antar disiplin. Model kurikulum terpadu ini dapat 

menjadi alternatif bagi peserta didik untuk mencari, menggali dan 

menemukan konsep. Melalui pembelajaran terpadu inilah peserta 

didik akan memperoleh pengalaman belajar yang berbeda. Pendidik 

menggabungkan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar pada 

proses perencanaan pembelajaran. Sehingga ini dapat menjadi solusi 

untuk mempersingkat waktu yang kurang dalam belajar. Kurikulum 

terpadu merupakan salah satu merupakan rancangan pembelajaran 

dengan memusatkan peserta didik pada suatu masalah atau topik. 

Bentuk dari kurikulum terpadu dilaksanakan melalui pelajaran unit, 
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di mana dalam satu unit mempunyai tujuan yang mengandung 

makna bagi peserta didik yang dituangkan dalam bentuk masalah.  

 

Menurut Trianto (2007: 29), kurikulum terpadu memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan pada kurikulum terpadu, yaitu (1) 

berkaitan erat dengan pembelajaran berbasis masalahan, (2) 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan modern dalam kegiatan 

belajar dan mengajar, (3) memungkinkan adanya hubungan antara 

sekolah dan masyarakat, dan (4) sesuai dengan ide demokrasi, di 

mana peserta didik dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sama 

maupun individu dan bertanggung jawab. Selain kelebihan 

kurikulum terpadu ini juga memiliki kekurangan, yaitu (1) guru tidak 

dilatih dalam menggunakan kurikulum terpadu, (2) organsasinya 

kurang logis dan tidak sistematis, (3) terlalu memberatkan tugas guru 

karena terdapat perubahan bahan belajar setiap tahunnya, (4) peserta 

didik dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan 

kurikulum, dan (5) sarana dan prasarana kurang memadai yang dapat 

menunjang pelaksanaan kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu 

menurut  Fogarty (dalam Priscylio & Anwar, 2019), terdapat sepuluh 

model pembelajaran yaitu: 

 

Tabel 1 Sepuluh Model Keterpaduan IPA 

Model Fragmented 

Model fragmented ditandai 

oleh ciri pemaduan yang 

hanya terbatas pada satu 

mata pelajaran saja  

Model Connected 

Model connected dilandasi 

oleh anggapan bahwa butir-

butir pembelajaran dapat 
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dipayungkan pada induk 

mata pelajaran tertentu. 

Model Nested 

Model nested merupakan 

perubahan berbagai bentuk 

penguasaan konsep 

keterampilan melalui 

kegiatan pembelajaran. 
 

Model Sequenced 

Model sequenced merupakan 

model pemaduan topik-topik 

antar mata pelajaran yang 

berbeda secara paralel.  

Model Shared 

Model shared merupakan 

bentuk pemaduan 

pembelajaran akibat adanya 

overlapping konsep atau ide 

pada dua mata pelajaran atau 

lebih. 

 

Model Webbed 

Model webbed merupakan 

model yang paling populer, 

di mana pada model ini 

bertolak dari pendekatan 

tematis sebagai pemadu 

bahan dan kegiatan 

belajarnya. 

 

 

Model Threaded 

Model threaded merupakan 

model pemaduan bentuk 

keterampilan. Bentuk 
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threaded ini berfokus pada 

apa yang disebut meta-

curriculum. 

Model Integrated 

Model integrated merupakan 

pemaduan sejumlah topik 

dari mata pelajaran yang 

berbeda, tetapi esensinya 

sama dalam sebuah topik 

tertentu. 

 

Model Immersed 

Model immersed dirancang 

untuk membantu peserta 

didik dalam menyaring dan 

memadukan berbagai 

pengalaman dan pengetahuan 

dihubungkan dengan medan 

pemakaiannya. 

 

Model Networked 

Model networked merupakan 

model pemaduan 

pembelajaran yang 

mengadaikan kemungkinan 

pengubahan konsepsi, bentuk 

pemecahan masalah, maupun 

tuntutan bentuk keterampilan 

baru setelah peserta didik 

mengadakan studi lapangan 

dalam situasi, kondisi, 

maupun konteks yang 

berbeda-beda. 

 

(Priscylio dan Anwar, 2019)  
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2.1.1.1 Model Integrated 

model pembelajaran IPA terpadu merupakan model 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa aspek antar 

pembelajaran. Model tersebut diperlukan dalam 

pembelajaran IPA karena mampu mengintegrasikan kajian 

materi IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi) dalam satu model 

pembelajaran integrated. Model pembelajaran Integrated 

(terpadu) merupakan model pembelajaran yang mengaitkan 

beberapa aspek antar pembelajaran. Sehingga peserta didik 

akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara 

utuh dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna 

bagi peserta didik.  

 

Menurut Herlin (2013), pengetahuan yang diperoleh peserta 

didik sesuai dengan kemampuan belajarnya. Kemampuan 

belajar setiap anak dalam memahami pembelajaran 

berbeda-beda. Kebanyakan peserta didik cenderung merasa 

bingung dengan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. 

Maka dari itu salah satu model pada kurikulum terpadu 

yang diharapkan mampu meminimalisir kebingungan 

peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan guru, yaitu 

dengan menggunakan model integrated.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan model integrated 

membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep 

yang telah mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar mata pelajaran. 

Menurut (Nofiana & Julianto, 2018) dengan menerapkan 

pembelajaran terpadu akan menumbuhkan rasa 

keingintahuan peserta didik melalui meteri yang 

diterimanya.  
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Gambar 1. Model IPA Terpadu Tipe Integrated 

(Priscylio & Anwar, 2019) 

 

Model terpadu tipe integrated ini merupakan turunan dari 

model “shared”, di mana pendidik terlebih dahulu 

menyeleksi keterampilan, konsep, dan nilai-nilai yang 

berkaitan satu dengan yang lainnya (Priscylio & Anwar, 

2019). Model ini lebih memudahkan peserta didik dalam 

mengaitkan materi pembelajaran dari berbagai mata 

pelajaran. Salah satu model pada kurikulum terpadu ini 

menuntut kecanggihan dalam perencanaan dan 

implementasi. 

Tabel 2 Langkah-Langkah Model Integrated  

Tahap Tingkah laku pendidik 

Tahap 

Perencanaan  

1. Menemukan Kompetensi dasar. 

2. Menentukan Indikator dan hasil 

belajar. 

Langkah-

langkah yang 

ditempuh 

pendidik 

1. Menyampaikan konsep pendukung 

yang dikuasai sisiwa. 

2. Menyampaikan konsep-konsep 

pokok yang akan dikuasai oleh 

peserta didik. 

3. Menyampaikan keterampilan proses 

yang akan dikembangkan. 

4. Menyampaikan alat dan bahan yang 

dibutuhkan. 

5. Menyampaikan pertanyaan kunci. 

 

  

  

BIOLOGI 

IPBA FISIKA 

KIMIA 

Integrasi antara Kimia, Fisika, 

Biologi dan IPBA 
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(1) (2) 

Tahap  

Pelaksanaan 

1. Pengelolaan kelas, di mana kelas 

dibagi menjadi beberapa kelompok 

2. Kegiatan proses 

3. Kegiatan pencatatan dan, 

4. Diskusi  

Evaluasi 1. Evaluasi Porses 

1) Ketepatan hasil pengamatan 

2) Ketepatan penyususnan alat dan 

bahan 

3) Ketetapan menganalisis data 

2. Evaluasi Hasil 

Penguasaan konsep-konsep sesuai 

indikator yang telah ditetapkan 

(Trianto, 2007: 19-20) 

2.1.2 Pendekatan STEM  

Seiring dengan perkembangan zaman tuntutan kehidupan manusia 

semakin tinggi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas agar dapat bersaing dalam menghadapi tantangan revolusi 

abad-21. Pemanfaatan teknologi yang berkembang sangat pesat ini 

berdampak pada tatanan kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia 

pendidikan. Kegiatan belajar selama ini guru masih menggunakan 

metode konvensional di mana peserta didik lebih banyak 

mendengarkan penjelasan guru di depan kelas dan melaksanakan 

tugas yang guru berikan. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang 

mampu mendukung peserta didik dalam menghadapi persaingan 

global saat ini yaitu pendekatan STEM. 

 

STEM pertama kali diperkenalkan oleh kantor NSF (Nation Science 

Fondation) yang didirikan oleh Kongress AS pada tahun 1950 yang 

dikenal dengan istilah SMET untuk mempromosikan kemajuan ilmu 

pengetahuan, kesehatan nasional kemakmuran, dan kesejahteraan. 

Kemudian diganti menjadi STEM (Science, Technology. Engeenering, 

and Mathematic) (Carter, 2013). STEM merupakan bidang 

interdisipliner yang terdiri dari empat disiplin ilmu yaitu sains, 

teknologi, teknik, dan matematika (Mustafa et al., 2016). STEM Saat 
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ini telah berkembang jauh dalam cakupan dan pilihan bidang studi 

dibanding pada awal mula dikembangkannya STEM. Pendekatan 

STEM telah menjadi ide dalam mengatasi masalah utama yang 

dihadapi manusia di mana pada pembelajarannya dapat memicu 

pikiran peserta didik untuk menemukan solusi inovatif dalam 

memecahkan masalah di dunia nyata (Hotcourses, 2018).  

 

Menurut Beers (dalam Lestari dkk, 2018), Pendekatan STEM dalam 

kegiatan pembelajaran terdiri dari 4C yaitu creativity, critical 

thinking, collaboration, dan communication. Sehingga kemajuan 

teknologi ini terutama pada bidang sains sangat berpengaruh untuk 

kehidupan sehari-hari. Maka dari itu pendidikan STEM ini dapat 

menjadi kerangka dasar bagi pendidikan di Indonesia untuk 

kedepannya. Sehingga disinilah tantangan bagi seorang pendidik yaitu 

menyediakan sebuah sistem pendidikan yang menciptakan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan antara 

pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi familier bagi peserta 

didik. Kesempatan tidak akan tercipta jika pengetahuan dan 

keterampilan ini dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. 

 

Menurut Robert (2012) pendekatan STEM meningkatkan pengalaman 

belajar peserta didik melalui penerapan prinsip dan praktik umum. 

Pendekatan STEM meningkatkan motivasi serta menambah 

pengalaman dalam pembelajaran sains. Sehingga peserta didik dapat 

lebih memahami melalui penerapan prinsip-prinsip umum dan praktik. 

Selain itu pendekatan ini dapat membangkitkan semangat serta 

keinginan peserta didik untuk dapat memahami lingkungan di sekitar 

mereka kemudian menuangkannya dalam pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan STEM diterapkan pada 

pembelajaran sekolah menengah yang subjek dalam pembelajarannya 

membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Pembelajaran yang 

mengintegrasikan mata pelajaran STEM dapat memacu pikiran peserta 
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didik untuk menjadi lebih kreatif, kritis, dan inovatif (Shahali et al., 

2015).  

 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM meningkatkan 

daya ingat peserta didik. Jenis-jenis pertanyaan yang diberikan kepada 

peserta didik berupa pertanyaan yang dapat melatih dan mengukur 

kemampuan berpikir kritis, hal ini tidak hanya mempengaruhi 

kemampuan berpikir peserta didik, tetapi juga menggali potensi 

peserta didik untuk lebih mandiri. STEM merupakan pembelajaran 

yang mengintegrasikan beberapa aspek, pendekatan ini menuntut 

peserta didik untuk dapat menganalisis rekayasa dari sebuah teknologi 

dengan menggunakan berbagai representasi sehingga peserta didik 

akan lebih mudah memahami konsep dengan baik (Mulyana dkk, 

2018). 

 

Tabel 3 Definisi Literasi STEM 

Science Literasi Ilmiah: Kemampuan dalam menggunakan 

pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia 

serta alam serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. 

Technology Literasi Teknologi: Pengetahuan bagaimana menggunakan 

teknologi baru, memahami bagaimana teknologi baru 

dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk 

menganalisis bagaimana teknologi baru mempengaruhi 

individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. 

Engineering Literasi Desain: Pemahaman tentang bagaimana teknologi 

dapat dikembangkan melalui proses rekayasa/desain 

dengan tema pelajaran berbasis proyek dengan cara 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berbeda 

(interdisipliner) 

Mathematics Literasi Matematika: Kumpulan dalam menganalisis, 

alasan, dan mengomunikasikan ide secara efektif dan dari 

cara bersikap, merumuskan, memecahkan, dan 

menafsirkan solusi untuk masalah matematika dalam 

menerapkan berbagai situasi berbeda 

(Ismayani, 2016) 
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STEM mengembangkan pendekatan integrasi antara sains, teknologi, 

teknik dan matematika. Pendekatan ini memfokuskan pada 

permasalahan dalam kehidupan nyata sehingga pendekatan STEM 

sendiri dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan generasi 

mendatang (Breiner et al., 2012). Melalui pembelajaran sains peserta 

didik dibimbing oleh guru untuk aktif menemukan sendiri pemahaman 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kegiatan memecahkan 

masalah menjadi ciri pembelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berpikir kreatif (Abdurrahman & Wahyudi, 2015). 

 

2.1.3 Flipped Classroom 

Flipped Classroom merupakan keterbalikan dari pembelajaran 

tradisional di mana pendidik hanya sebagai pemberi materi sedangkan 

peserta didik hanya menerima materi sehingga pembelajaran terlihat 

lebih pasif dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah 

strategi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik agar lebih 

aktif dalam belajar salah satunya dengan menggunakan flipped 

classroom. Menurut Maolidah dkk (2017), flipped classroom 

merupakan salah satu upaya yang perlu diterapkan untuk menghadapi 

tantangan abad ke-21. 

 

Menurut (Ozdamli & Asiksoy, 2016), flipped classroom merupakan 

sistem pembelajaran yang memberikan waktu interaksi yang lebih 

bagi pendidik maupun peserta didik. pendidik berperan sebagai 

pembimbing serta mempertahankan peserta didik untuk tetap dapat 

mengikuti pembelajaran tanpa alasan. Flipped Classroom merupakan 

pembelajaran kelas terbalik dengan kegiatan pembelajarannya lebih 

fleksibel terhadap waktu sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan di 

mana pun dan kapan pun. Flipped classroom dapat membantu peserta 

didik agar kegiatan berdiskusi akan lebih aktif (Apriyanti dkk., 2017).  
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Tabel 4 Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Flipped Classroom 

Tahap 1 

Pembukaan/ Kegiatan 

awal 

Sebelum tatap muka, peserta didik 

diminta untuk belajar mandiri dirumah 

mengenai materi pertemuan berikutnya, 

dengan menonton vidio pembelajaran 

 

Tahap 2 

Kegiatan Inti 

 

 

Tahap 2 

Kegiatan Inti 

1. Pada pembelajaran di kelas, peserta 

didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

orang perkelompok 

2. Peran pendidik pada saat 

pembelajaran berlangsung adalah 

memfasilitasi berlangsungnya 

diskusi atau sebagai fasilitator 

Tahap 3 

Kegiatan Akhir 

Pendidik memberikan kuis atau tes 

untuk mengukur pemahaman peserta 

didik terhadap materi pembelajaran. 

 

(Usmadi dan Ergusni, 2019) 

Berdasarkan hasil penelitian Usmadi & Ergusni (2019), diketahui 

bahwa pembelajaran dengan menerapkan strategi flipped classroom 

dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik yang tergolong 

tinggi dalam belajar karena terdapat variasi pada proses pembelajaran. 

 

2.1.4 Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep merupakan kemampuan seseorang dalam 

menangkap pembelajaran serta menguasai materi yang terkait dengan 

makna tertentu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Astuti, 2017). Penguasaan konsep bagi peserta didik diharapkan 

mampu menyerap, memahami, serta menyimpan materi yang 

dipelajarinya dalam jangka waktu yang lama (Gumilar, 2016). Maka 

dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsep merupakan pemahaman 

atau kesanggupan peserta didik untuk menggunakan pengetahuannya 

dalam menyerap serta menyimpan materi yang telah dipelajarinya 

dalam jangka waktu yang lama. Pada taksonomi bloom versi 

Anderson & Krathwohl yang telah direvisi dibagi menjadi dua 

dimensi, yaitu: dimensi proses dan dimensi pengetahuan (Ardiani 

dkk., 2013). 
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Gambar 2. Perubahan Kerangka Pikir Asli ke Revisi 

(Anderson & Krathwohl, 2001) 

Penguasaan konsep merupakan bagian dari hasil belajar ranah kognitif  

berdasarkan taksonomi bloom yang telah di revisi oleh Anderson & 

Krathwohl (2001:66-88) terdiri dari dimensi pengetahuan dan dimensi 

proses kognitif, pada dimensi proses kognitif meliputi: 

2.1.4.1 Mengingat (C1) 

Mengingat merupakan salah satu kategori proses kognitif di 

mana proses mengingat merupakan pengetahuan yang 

dibutuhkan dari memori jangka panjang. Pengetahuan yang 

dibutuhkan ini dapat melalui pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural serta metakognitif. Mengingat 

meliputi mengenali dan mengenali kembali.  

2.1.4.2 Memahami (C2) 

Tujuan utama dalam pembelajaran adalah menumbuhkan 

kemampuan retensi di mana fokusnya adalah mengingat. 

Namun apabila tujuan pembelajarnya adalah menumbuhkan 

kemampuan transfer maka fokus pembelajarannya dari 

memahami hingga mencipta. Peserta didik dapat dikatakan 

memahami materi yang telah guru sampaikan apabila peserta 

didik dapat mengkontruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran.   

 

Pengetahuan 

Pemahaman 

Aplikasi 

Analisis 

Sintesis 

Evaluasi 

Mengngat 

Memahami 

Mengaplikasi 

Menganalisis 

Mengevaluasi 

Mencipta 
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2.1.4.3 Menerapkan (C3) 

Proses kognitif mengaplikasikan penggunaan prosedur-

prosedur tertentu untuk mengerjakan soal latihan atau 

menyelesaikan masalah. Mengaplikasi berkaitan erat dengan 

pengetahuan prosedural di mana soal latihan berupa tugas 

yang prosedur penyelesaiannya telah diketahui oleh peserta 

didik. 

2.1.4.4 Menganalisis (C4) 

Menganalisis merupakan proses memecah beberapa materi 

menjadi bagian kecil sehingga dapat menentukan bagaimana 

hubungan antara bagian dan antara setiap bagian dan struktur 

keseluruhannya. Kategori proses menganalisis terdiri dari 

membedakan, mengorganisasi, dan mengantribusikan.  

2.1.4.5 Mengevaluasi (C5) 

Mengevaluasi didefinisikan sebagai membuat keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar. Kriteria yang paling sering 

digunakan adalah kualitas, efektivitas, efesiensi dan 

konsistensi.  

2.1.4.6 Menciptakan (C6) 

Mencipta melibatkan proses menyusun elemen-elemen 

menjadi sebuah keseluruhan yang koheren dan fungsional di 

mana pada proses ini juga mengarahkan peserta didik untuk 

dapat menghasilkan sebuah produk. Proses ini berkaitan 

dengan dimensi pengetahuan yang meliputi pengetahuan 

faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, 

dan pengetahuan metakognisi. 

 

 

Berikut merupakan dimensi pengetahuan yang terdiri dari empat 

kategori, yaitu:   

2.1.4.1 Faktual  

Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang 

digunakan dalam menjelaskan, memahami, dan secara sistematis 
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menata disiplin ilmu peserta didik. Pengetahuan faktual 

berisikan elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta 

didik untuk mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan 

masalah dalam disiplin ilmu tersebut.  

2.1.4.2 Prosedural  

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara 

melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural kerap kali berupa 

rangkaian langkah yang harus diikuti. Pengetahuan ini 

mencakup pengetahuan tentang keterampilan, algoritme, teknik, 

dan metode yang semuanya disebut prosedur.  

2.1.4.3 Konseptual  

Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang 

kategori dan hubungan antara dua atau lebih kategori serta 

klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. 

Pengetahuan konseptual meliputi skema, model mental atau 

kategori yang implisit atau eksplisit dalam beragam model 

psikologi kognitif.   

2.1.4.4 Metakognitif  

Pengetahuan metakognitif merupakan bagian dari proses 

berpikir kritis. Pengetahuan metakognitif merujuk pada 

pengetahuan tentang bagaimana manusia mempelajari sesuatu 

dan menyerap informasi.  

 

Menurut Wijaya et al (2020), kemampuan penguasaan konsep peserta 

didik dilihat dari dimensi pengatahuan dan dimensi proses kognitif. 

Kedua dimensi tersebut dapat digabung dalam sebuah taksonomi seperti 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5 Taksonomi Bloom Dua Dimensi 

Dimensi 

Pengetahuan 

Indikator Kognitif 

Meng-

ingat 

(C1) 

Me-

mahami  

(C2) 

Me-

nerapkan  

(C3) 

Meng-

analisis 

(C4) 

Meng-

evaluasi  

(C5) 

Men-

cipta  

(C6) 

 

Pengetahuan 

Faktual 

 

      

 

Pengetahuan 

Konseptual  

 

      

 

Pengetahuan 

Prosedural 

 

      

 

Pengetahuan 

Metakognisi 

      

   (Anderson & Krathwohl, 2001) 

Penguasaan konsep merupakan tujuan inti dalam suatu pembelajaran. 

sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut diperlukan suatu penelitian 

untuk melihat peningkatan penguasaan konsep peserta didik jenjang 

sekolah menengah pertama (SMP). Indikator yang digunakan dalam 

mengukur penguasaan konsep peserta didik sesuai dengan indikator 

dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan taksonomi bloom.  

 

2.1.5 Pemetaan Materi Penelitian 

Materi yang teritegrasi dalam KD 3.9 tentang pemanasan global pada 

jenjang SMP/Mts kelas VII kurikulum 2013. Materi terkait dengan KD 

3.9 dipetakan pada Tabel 6.  
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Tabel 6 Pemetaan Materi  

No 

(1) 

STEM 

(2) 

Materi 

(3) 

1. Science 

Melakukan pengamatan terhadap penyebab serta 

dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global 

dalam kehidupan sehari-hari 

- Faktual : 

CO2 menjadi salah satu penyebab naiknya 

suhu di permukaan bumi 

- Konseptual : 

Dengan adanya pohon atau tumbuhan 

dapat mengurangi kadar CO2 di 

permukaan bumi dan akan lebih banyak 

dihasilkan O2. 

- Prosedural : 

Membuat produk mini greenhouse 

sederhana sesuai dengan prosedur 

pembuatan.  

2. Technology 

- Pemanfataan vidio pembelajaran serta 

power point (PPT) materi pemanasan 

global. 

- Internet untuk mencari informasi terkait 

pemanasan global. 

- Mini greenhouse sederhana untuk 

tumbuhan 

3. Engineering 

- Memecahkan masalah dengan 

memberikan solusi berkenaan dengan 

teknologi pemanasan global yaitu 

memanfaatkan efek rumah kaca bagi 

tumbuhan. 

- Merancang desain mini greenhouse.  

4. Mathematics 

- Menganalisis apa yang terjadi pada 

percobaan pola pertumbuhan tanaman 

pada mini greenhouse terhadap waktu 

dengan menganologikan seperti gas rumah 

kaca yang ada di bumi. 

- Mengindentifikasi dampak-dampak yang 

terjadi akibat gas rumah kaca yang 

berlebihan.  

 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

 

Penguasaan konsep merupakan proses pembelajaran kognitif di mana 

peserta didik dapat memahami makna secara ilmiah sehingga dapat 

memecahkan permasalahan dengan kreativitasnya sendiri. Hal ini sejalan 
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dengan penerapan kurikulum 2013 yang menekankan pada berpikir kritis, 

berpikir kreatif, dan berpikir tingkat tinggi yang dapat di implementasikan 

ke dalam pendekatan STEM. STEM (Science , Tecnology, Engineering, and 

Mathematic) merupakan pendekatan yang mengintegrasikan empat disiplin 

ilmu ke dalam pembelajaran sains. Penerapan pendekatan STEM didukung 

dengan model pembelajaran tipe integrated di mana dengan menggunakan 

model ini peserta didik dapat menjadi lebih aktif serta dapat menuangkan 

pengetahuannya ke dalam sebuah rancangan desain ataupun produk seperti 

halnya pembuatan mini greenhouse pada KD 3.9 materi global warming.  

 

Penerapan kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM didukung 

juga oleh strategi pembelajaran yang saat ini dapat menjadi solusi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi yaitu flipped 

classroom. Flipped classroom merupakan pembelajaran terbalik dengan 

memberikan materi pembelajaran sebelum kegiatan belajar di mulai dengan 

pembelajaran yang dilaksanakan full online. Berdasarkan uraian kerangka 

pikir, berikut ini adalah bagan yang menggambarkan mengenai kerangka 

berpikir.  
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Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir 

2.3 Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, sebagai 

berikut: 

2.3.1 Peserta didik pada kelas sampel memiliki kemampuan awal yang 

sama. 

2.3.2 Materi yang diperoleh pada kelas sampel sama, yaitu K.D 3.9 

materi pemanasan global. 

 

Proses Pembelajaran dengan kelas terbalik yang 

melibatkan peserta didik untuk membangun ide baru 

dan menghubungkan pengetahuan peserta didik 

dalam mendesign serta merancang sebuah alat. 

 

Memahami 

Memikirkan  

Menguji 

Membuat prototipe 

Peningkatan kemampuan penguasaan konsep peserta didik 

dilihat melalui dimensi  pengetahuan dan dimensi proses 

kognitif yang berada dalam aspek sains pada pendekatan STEM  

Kurang mendukungnya proses pembelajaran yang menuntut peserta didik 

untuk dapat lebih aktif, kreatif dan inovasi dalam memecahkan permasalahan 

mengakibatkan rendahnya kemampuan penguasaan konsep peserta didik. 

Perlu adanya penerapan kurikulum yang tepat dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menetapkan sebuah topik melalui pengintegrasian beberapa 

matapelajaran yang saling tumpang tindih serta dapat mengaitkan aspek STEM yang 

saling terintegrasi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Implementasi kurikulum terpadu model integrated 

berbasis STEM menggunakan flipped classroom. 

Desain Proses  

Meningkatnya kemampuan penguasaan 

konsep peserta didik 

K.D 3.9 Pemanasan global merupakan salah satu 

materi pelajaran kompleks yang mencakup fisika, 

kimia dan biologi di dalamnya. 
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2.4 Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Terdapat pengaruh 

kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM dengan 

menggunakan flipped classroom terhadap peningkatan penguasaan 

konsep peserta didik pada materi global warming. 



 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 di 

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII di SMP Al-

Kautsar Bandar lampung semester genap tahun 2020/2021. Berdasarkan 

populasi, peneliti hanya mengambil satu kelas sebagai sampel yang diberikan 

perlakuan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling dengan pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan teknik tersebut 

peneliti memilih kelas VII I sebagai kelas sampel penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Terdapat tiga bentuk variabel pada penelitian ini, yaitu variabel bebas, 

variabel terikat dan variabel moderator. Variabel bebasnya adalah kurikulum 

terpadu model integrated berbasis STEM, variabel terikatnya adalah 

peningkatan penguasaan konsep peserta didik, dan variabel moderatornya 

adalah flipped classroom. 
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3.4 Desain Penelitian 

  

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pre-

eksperimental dengen jenis one group pretest-posttest. Pada penelitian ini 

hanya menggunakan satu kelas sampel yang diberikan perlakuan. Penelitian 

ini menggunakan pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan 

penguasaan konsep peserta didik setelah diberi perlakukan. Desain penelitian 

pre-eksperimental dengan jenis one group pretest-posttest secara umum dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Rancangan Pre-Eksperimental 

 

 

 

 (Sugiyono, 2010:75)  

Ket: 

O1 : Nilai Pretest Kemampuan Penguasaan Konsep 

O2 : Nilai Posttest Kemampuan Penguasaan Konsep 

X : Eksperimen (Pembelajaran dengan Kurikulum Terpadu Model Integrated  

 Berbasis STEM menggunakan Flipped Classroom) 

 

Pada penelitian ini kelas sampel diberikan perlakuan dengan menerapkan 

kurikulum terpadu model integrated berbasis STEM, di mana media 

pembelajarannya menggunakan Google Meet dan WhatsaApp Group. 

Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran dari Flipped Classroom, 

sehingga pemberian materi dibagikan sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  

 

3.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Prosedur pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian yaitu: 

3.5.1 Observasi Penelitian Pendahuluan 

3.5.1.1 Meminta izin Kepada Kepala sekolah SMP Al-Kautsar 

Bandar Lampung. 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 
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3.5.1.2 Melakukan wawancara dengan pendidik mitra untuk 

mengetahui keadaan awal peserta didik kelas VII SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung. 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.2.1 Tahap persiapan yang terdiri dari pembuatan perangkat 

pembelajaran 

3.5.2.2 Tahap pelaksanaan pembelajaran yang terdiri atas: 

a) Memberikan lembar tes awal (pretest) di kelas untuk 

mengetahui kemampuan awal peserta didik. 

b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

menerapkan pendekatan STEM pada kurikulum terpadu 

model integrated. 

c) Melaksanakan tes akhir (Posttest) untuk melihat tingkat 

perubahan yang dihasilkan. 

3.5.3 Akhir 

3.5.3.1 Menganalisis data yang diperoleh. 

3.5.3.2 Membuat kesimpulan penelitian. 
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Gambar 4. Bagan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan 

 

3.6.1 Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari 

nilai pretest dan posttest peserta didik saat sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kemampuan penguasaan konsep pada aspek kognitif dengan 

menggunakan soal tes. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Pemberian pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pemberian Materi Sebelum 

kegiatan belajar dimulai melalui 

platform google classroom yang 

telah disedian oleh guru mitra 

Full Online Learning 

Pembelajaran dengan 

menerapkan kurikulum 

terpadu model integrated 

berbasis STEM 

Pre-test  

Post-test 

Hasil Kemampuan Penguasaan 

konsep 

Menggunakan sintaks 

dari Model  

pembelajaran problem 

base learning  

 

Google meet dan 

WhatsApp group 

sebagai media 

pelaksanaan diskusi 

Menghasilkan produk mini 

greenhouse sederhana 



41 
 

 
 

3.6.2.2 Pemberian posttest dilakukan sesudah diberikan 

perlakuan. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data penelitian dan informasi tentang variabel objektif 

untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Adapun 

instrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.7.1 Silabus 

Silabus merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran.  

3.7.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rpp merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan 

oleh pendidik untuk menjabarkan Kompetensi Dasar (KD) yang telah 

ditetapkan. RPP yang digunakan yaitu RPP yang telah dimodifikasi 

oleh peneliti dengan model pembelajaran berbasis Problem Base 

Learning (PBL). 

3.7.3 Lembar kerja peserta didik berbasis STEM 

Lembar kerja peserta didik berbasis STEM digunakan oleh peserta 

didik sebagai panduan dalam belajar sehingga memudahkan peserta 

didik maupun pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

3.7.4 Lembar tes soal  

Lembar tes soal untuk mengetahui peningkatan penguasaan konsep 

peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh penelitian ini 

berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. 

  

3.8 Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen diberikan kepada sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat diuji 

menggunakan program SPSS versi 25.0. 
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3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas dari instrumen tes dapat menggunakan rumus korelasi 

product moment  atau dikenal dengan korelasi pearson dengan rumus: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

(Arikunto, 2013: 213) 

 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌 = Koefisien korelasi 

𝑛  = Jumlah responden uji coba 

𝑋  = skor tiap item 

𝑌  = skor seluruh item responden uji coba 

 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 

versi 25.0 dengan menggunakan metode pearson correlation. Jika 

rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikan (𝛼 = 0,05) maka instrumen 

tersebut valid. Namun jika rhitung < rtabel maka instrumen tersebut 

tidak valid. Koefisien validitas butir soal mengacu pada 

pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford, Tabel 8 

berikut:  

 

Tabel 8 Koefisien Validitas  

Koefisien Korelasi r Interpretasi 

0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Cukup 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

      (Rosidin, 2017:203) 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas tidak sama dengan validitas, tinggi rendahnya 

reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien 

reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan butir soal pilihan ganda 

sehingga untuk mencari reliabilitas instrumen dapat menggunakan 

rumus KR-20, yaitu: 
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𝑟11 =
𝑘

𝑘 − 1
{

𝑆𝑡2 − ∑ 𝑝. 𝑞

𝑆𝑡2
} 

(Arikunto, 2013:239) 

Keterangan ∶  

𝑟11      =  Reliabiltas tes secara keseluruhan 

𝑝        = Proporsi subyek yang menjawab benar 

𝑞        = Proporsi subyek yang menjawab salah 

𝑘        = Jumlah soal 

𝑆𝑡2     =  Standar Deviasi kuadrat 

Rumus varians, 

𝑆𝑡2 =
∑ 𝑥

2
−

(∑ 𝑥)2

𝑛
𝑛

 

(Yusup, 2018) 

Keterangan : 

𝑆𝑡2    = Koefisien reliabilitas  

∑ 𝑥
2

= Jumlah kuadrat skor  

(∑ 𝑥) = Jumlah varian skor yang peroleh  

 𝑛    = jumlah   

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika mempunyai nilai 

koefisien reliabilitas, seperti pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9 Ukuran Kemampuan Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas 

(1) 

Kualifikasi Nilai 

(2) 

0,00 ≤  𝑟11 ≤ 0,20 

0,21 ≤  𝑟11 ≤ 0,40 

0,41 ≤  𝑟11 ≤ 0,60 

0,61 ≤  𝑟11 ≤ 0,80 

0,81 ≤  𝑟11 ≤ 1,00 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Guilford (dalam Dhamayanti dkk., 2018) 
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3.9 Analisis Data 

 

3.9.1 N-Gain 

Gain merupakan selisih antara nilai pretest dan posttest, yang 

menunjukkan peningkatan hasil belajar peserta didik dan 

peningkatan keterampilan sains. Untuk mengetahui N-gain pada 

suatu penelitian maka dibutuhkan rumus rata-rata ternormalisasi,  

𝑔 =
𝑋𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

Keterangan: 

g   = gain score ternormalisasi 

Xpretest = Skor Pretest (tes awal) 

Xposttest = Skor Posttest (tes akhir) 

Xmax  = Skor Maksimum 

Tabel 10 Kriteria Gain Ternormalisasi 

Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 > 0,70 Tinggi 

0,3 ≤ 𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 ≤ 0,7 Sedang 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 < 0,3 Rendah 

Hake dalam (Bao, 2006) 

 

3.9.2 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan data dari penelitian 

pembelajaran dengan model integrated berbasis STEM tersebut 

telah berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan data ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada SPSS 25.0 yang 

dapat dihitung berdasarkan nilai signifikasi dan probabilitas. 

3.9.2.1 Rumusan Hipotesis 

Ho : Data terdistribusi secara normal 

H1 : Data tidak terdistribusi secara normal 

3.9.2.2 Kriteria uji 

Tolak Ho apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p < 0,05 
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Terima Ho apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas p > 

0,05 

3.9.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peningkatan dalam keterampilan sains maupun peningkatan hasil 

belajar peserta didik ketika sebelum dan sesudah menggunakan 

perlakuan (kurikulum terpadu model integrated  berbasis STEM). 

3.9.3.1 Paired sample T-test 

Paired sample T-test digunakan untuk mengetahui 

peningkatan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. 

a) Hipotesis  

H0 = Tidak terdapat peningkatan penguasaan konsep  

peserta didik dengan menggunakan model 

integrated berbasis STEM. 

H1 = Terdapat peningkatan penguasaan konsep  

peserta didik dengan menggunakan model 

integrated berbasis STEM. 

b) Kriteria uji 

Tolak Ho apabila nilai Sig. Atau nilai probabilitas p < 

0,05. 

Terima Ho apabila nilai Sig. Atau nilai probabilitas p 

> 0,05. 

  



 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menerapkan kurikulum terpadu model integrated 

berbasis STEM mempengaruhi peningkatan penguasaan konsep dengan nilai 

rata-rata N-gain, yaitu sebesar 0,503 dengan kategori sedang. Pembelajaran 

dengan mengintegrasikan keempat aspek STEM dalam proses pembelajaran 

memberikan pengalaman secara langsung bagi peserta didik dalam mendesain 

produk sederhana sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

sebuah saran, yaitu pembelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum 

terpadu model integrated berbasis STEM dapat dijadikan salah satu alternatif 

bagi pendidik dalam meningkatkan kemampuan penguasaan konsep peserta 

didik. 
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