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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam dunia pendidikan, pemerintah khususnya kementrian pendidikan dan 

kebudayaan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan secara 

menyeluruh, baik dari jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga 

Perguruan Tinggi. Seringnya kita mendengar perubahan kurikulum merupakan 

salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan 

Indonesia. Tahun 2013 pemerintah melakukan perubah kurikulum, dari kurikulum 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi kurikulum 2013. Namun 

di penghujung tahun 2014 dikembalikan lagi menjadi kurikulum KTSP walaupun 

ada beberapa sekolah yang masih bertahan dengan kurikulum 2013. Di dalam 

kurikulum sendiri terdapat sesuatu yang penting dalam mendukung proses 

pembelajaran yaitu perangkat pembelajaran.  

 

Pembelajaran tidak terlepas dari perangkat pembelajaran, karena perangkat 

pembelajaran merupakan sesuatu yang penting untuk disiapkan sejak dini sebelum 

proses pembelajaran dilakukan. Perangkat pembelajaran adalah perlengkapan 

berupa sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa 

sebagai petunjuk dan pedoman dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan 
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adanya perangkat pembelajaran tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik 

dan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif.  

 

Melalui perangkat pembelajarannya seorang guru perlu membangun kemampuan 

literasi sains kepada peserta didik. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya dalam bidang IPA. Literasi 

sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, mengkomunikasikan 

sains (lisan maupun tulisan), serta menerapkan pengetahuan sains untuk 

memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaaan yang tinggi 

terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sains. Dengan memiliki kemampuan literasi sains ini, 

peserta didik dapat menguasai materi IPA baik itu kognitif, afektif, maupun 

psikomotor. 

 

Berdasarkan penelitian PISA (Programme for International Student Assessment) 

Indonesia termasuk rendah dalam hal literasi sains. Indonesia telah menjadi 

partisipan PISA semenjak tahun 2000, namun hasil yang didapatkan masih kurang 

memuaskan. Pada evaluasi literasi sains, tahun 2000 Indonesia menduduki 

peringkat ke-38 dari 41 negara peserta, tahun 2003 menduduki peringkat ke-38 

dari 40 negara peserta, pada tahun 2006 menduduki peringkat ke-50 dari 57 

negara peserta dan pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 65 

peserta.  

 

Selain membangun literasi sains, dalam pembelajaran IPA terpadu seorang guru 

perlu memilih model pembelajaran yang tempat, sehingga peserta didik dapat 
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mudah menerima materi yang mereka pelajari. Model pembelajaran itu sendiri 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

 

Dalam pembelajaran kita mengenal banyak sekali model pembelajaran salah 

satunya, yaitu model pembelajaran exclusive. Model pembelajaran exclusive 

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori 

metakognisi. Kata exclusive sendiri  merupakan kependekan dari Exploring, 

Clustering, Simulating, Valuing dan Evaluating.  1) Exploring adalah mencari 

informasi, 2) Clustering adalah mencari kesamaan informasi, 3) Simulating adalah 

simulasi paham, sadar dan siaga (PS2), 4) Valuing adalah menginternalisasi 

(internalized) nilai-nilai yang diperoleh, sehingga tumbuh kemauan daan 

kemapuan yang kuat untuk menerapkan dan membiasakannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 5) Evaluating adalah mengevaluasi jalannya keseluruhaan proses 

pembelajaran. 

 

Dengan menerapkan model pembelajaran ini dalam pembelajaran IPA terpadu 

yang berorientasi literasi sains pada perangkat pembelajaran, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, sehingga akan didapati hasil 

belajar peserta didik yang membanggakan. Selain itu, diharapkan proses 

pembelajaran akan lebih efektif baik bagi guru maupun siswa dan tujuan 

pembelajaran akan mudah tercapai. 
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Setelah dilakukannya penelitian pendahuluan kebeberapa guru SMP dinyatakan 

bahwa belum ada sekolah yang menggunakan perangkat pembelajaran IPA 

terpadu yang berorientasi literasi sains dengan menggunakan model pembelajaran 

exclusive dan mereka beranggapan bahwa perlu dikembangkan perangkat 

pembelajaran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, telah dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu 

Berorientasi Literasi Sains pada Model Pembelajaran Exclusive”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

pengembangan ini adalah diperlukan pengembangan perangkat pembelajaran IPA 

terpadu berupa silabus, RPP, LKS, dan buku siswa dengan tema perubahan di 

sekitar kita yang berorientasi literasi sains menggunakan model pembelajaran 

exclusive.  

 

C. Tujuan Pegembangan  

 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti, tujuan dari penelitian ini, yaitu 

menghasilkan produk perangkat pembelajaran IPA terpadu berupa silabus, RPP, 

LKS, dan buku siswa dengan tema menyediakan air bersih ketika musim hujan 

yang berorientasi literasi sains menggunakan model pembelajaran exclusive.  
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D. Manfaat Pengembangan 

 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi guru dan siswa untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang berorientasi literasi sains dengan menggunakan model 

pembelajaran exclusive.  

 

E. Ruang Lingkup Pengembangan 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap masalah yang akan 

dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, 

serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan seorang guru 

dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran ini 

diantaranya terdiri dari: Silabus, RPP, LKS, dan buku siswa 

2. Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengkomunikasikan sains (lisan maupun tulisan), serta menerapkan 

pengetahuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan 

kepekaaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sains. 

3. Model pembelajaran exclusive merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan teori metakognisi. Kata-kata exclusive sendiri  

merupakan kependekan dari Exploring, Clustering, Simulating, Valuing dan 

Evaluating.  
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4. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mencakup materi IPA terpadu 

secara tematik dengan tema “Perubahan di Sekitar Kita”. 

5. Subjek uji coba validasi pengembangan ini melalui pakar sains. Adapun 

untuk memeroleh data mengenai komponen model produk yang perlu 

diperbaiki dan difiksasi selama tahap uji coba digunakan subjek penelitian 

siswa  MTs Ulul Albab Lampung Selatan. 


