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ABSTRAK: Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keseimbangan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya
diperlukan bahan ajar yang sesuai dengan kriteria kurikulum 2013. Hasil penelitian
pendahuluan menunjukkan bahwa bahan ajar yang beredar untuk kelas X dan digunakan siswa
belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara yang ditempuh yakni dengan
mengembangkan bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E berdasarkan kurikulum 2013. Tujuan
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil pengembangan dan kelayakan bahan ajar.
Metode penelitian dan pengembangan ini menggunakan desain penelitian 4D dengan mengambil
tiga langkah awal, yakni Define, Design, dan Develop. Instrumen yang digunakan berupa angket
untuk menguji kelayakan bahan ajar. Kelayakan diukur dengan menggunakan uji kelayakan
oleh ahli (dosen fisika), serta uji coba terbatas oleh pengguna bahan ajar (guru fisika dan siswa
SMA kelas X). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian dan
pengembangan ini adalah teknik perhitungan persentase dan teknik analisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E berdasarkan kurikulum
2013 ini memperoleh nilai persentase 94,97% dari validator yang berarti layak. Sedangkan dari
pengguna bahan ajar (guru dan siswa) memperoleh nilai persentase 90,14% yang berarti layak.
Hal ini berarti bahan ajar yang dikembangkan sudah layak untuk digunakan serta memiliki
kelebihan disusun mengacu pada kurikulum 2013 dan mengikuti langkah pembelajaran
Learning Cycle 5E yang jelas dan sistematis sehingga memudahkan guru dan siswa dalam
pembelajaran
Kata Kunci: “Bahan Ajar Fisika”, “Learning Cycle 5E”, “Kurikulum 2013”.

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang mengkombinasikan

kemampuan kognitif, psikomotor, serta afektif dengan menggunakan pendekatan ilmiah.
Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
kemampuannya semakin lama semakin meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial),
pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk hidup dan untuk
bermasyarakat, berbangsa, serta kontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia
(Permendikbud, 2014). Hal itu sejalan dengan penyempurnaan pola pikir pada kerangka
dasar dan struktur Kurikulum 2013 meliputi pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik, pembelajaran aktif-mencari, dan berbasis tim.

Fisika merupakan salah satu bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan
cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Lia Yuliati (2008:8) menyatakan
bahwa fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa
fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian
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kegiatan dalam metode ilmiah. Keaktifan dalam belajar fisika terletak pada dua segi, yaitu
aktif bertindak secara fisik atau hands-on dan aktif berpikikir atau minds-on.
Pembelajaran fisika melibatkan siswa dalam penyelidikan yang berorientasi inkuiri.
Pembelajaran fisika di sekolah menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara
langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.
Pembelajaran fisika ditekankan pada kemampuan siswa untuk mengerti, memahami, dan
membangun pemahamannya terhadap fisika, sehingga diperlukan bahan ajar yang
berperan dalam menumbuhkan ketertarikan siswa untuk mempelajari dan terbantu dalam
pembelajaran fisika.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, salah satu materi fisika yang
dianggap sulit adalah Dinamika Partikel. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian
Agustina (2014) yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa SMA mengalami
miskonsepsi pada materi Hukum Newton dan Gaya. Ketika konsep dasar fisika tidak
mampu dipahami maka akan berkorelasi dengan hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat dari
hasil penelitian Affandi (2014) menyatakan rata-rata nilai yang diperoleh siswa kelas X di
SMA Negeri 67 Jakarta pada konsep Dinamika Partikel masih tergolong rendah.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru fisika kelas X di SMA Negeri 1
Talun menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok
Dinamika Partikel. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya bahan ajar
yang tersedia belum maksimal dalam membantu siswa menganalisis KD 3.4, model
pembelajaran yang digunakan kurang membuat siswa aktif, serta terjadi miskonsepsi pada
KD 3.4. Pada pembelajaran fisika siswa tidak hanya diberikan konsep-konsep yang
merupakan hasil dari metode ilmiah, namun harus diarahkan untuk melakukan proses
sehingga mempunyai keterampilan berpikir dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu
fisika. Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengembangkan
keterampilan berpikir adalah Learning Cycle 5E. Penelitian Arisandi (2012) menyatakan
bahwa model pembelajaran Learning Cycle sudah terbukti dapat meningkatkan prestasi
belajar dan kerja ilmiah siswa. Penelitian Kulsum dan Hindarto (2011) menunjukkan
bahwa penerapan model Learning Cycle dapat meningkatkan keaktifan siswa.

Pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E menjadi optimal jika
didukung bahan ajar yang sesuai, artinya bahan ajar tersebut juga menggunakan strategi
pembelajaran yang sama. Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah menghasilkan
produk berupa bahan ajar fisika pada pokok bahasan Dinamika Partikel berbasis Learning
Cycle 5E untuk siswa SMA/MA kelas X Kurikulum 2013 dan mendeskripsikan
kelayakannya berdasarkan analisis data dari uji kelayakan dan uji coba terbatas.
METODE PENELITIAN

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi model
pengembangan Four-D Model. Tahapan dalam model pengembangan ini tersusun secara
terperinci dan runtut serta sistematis sehingga diharapkan dapat memperoleh kelayakan
bahan ajar yang berkualitas baik.

Thiagarajan (dalam Patmanthara, 2014:103) memaparkan mengenai tahapan model
pengembangan Four-D Model yang terdiri dari empat tahap. Tahapan tersebut meliputi
tahap pendefinisian (Define), tahap perancangan (Design), tahap pengembangan (Develop),
dan tahap penyebarluasan (Disseminate). Namun pada penelitian dan pengembangan ini
hanya akan melakukan penelitian sebatas sampai pada tahap pengembangan (Develop)
karena penelitian ini hanya melakukan uji terbatas, sehingga untuk tahap penyebarluasan
(Disseminate) tidak dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik
angket. Teknik angket digunakan untuk memperoleh data berupa tanggapan dari ahli
maupun pengguna terhadap produk yang dikembangkan. Teknik analisis data yang



SEMINARNASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM2016

ISBN 978-602-71279-1-9 PFMP-58

digunakan oleh peneliti dalam penelitian pengembangan ini adalah teknik perhitungan
persentase dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik perhitungan persentase
digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dari produk bahan ajar yang
dikembangkan. Perhitungan dapat ditentukan dengan teknik sebagai berikut.

Keterangan:      X : nilai persentase
 X : skor yang diperoleh
 Xi : skor maksimal

Dari perhitungan nilai persentase maka dapat ditentukan tingkat kelayakan bahan
ajar yang dikembangkan. Adapun kriteria tingkat kelayakan bahan ajar ditunjukkan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Kelayakan Produk
No Kriteria Validitas Tingkat Validitas

1. 85,01%  100,00% Layak, atau dapat digunakan tanpa revisi.

2. 70,01%  85,00% Cukup layak, atau dapat digunakan namun perlu direvisi kecil.

3. 50,01%  70,00% Kurang layak, disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi besar.

4. 01,00%  50,00% Tidak layak, atau tidak boleh dipergunakan

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan produk
pengembangan bahan ajar dan mengolah data yang berupa komentar dan saran yang
diperoleh dari angket. Hasil analisis deskriptif digunakan peneliti untuk merevisi bahan
ajar yang telah dikembangkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data pada bahan ajar fisika berbasis Learning Cycle 5E didasarkan pada
hasil analisis persentase oleh satu dosen fisika, dua guru fisika, dan 37 siswa SMA Negeri
6 Malang kelas X. Penjelasan data hasil validasi dan uji coba terbatas pada pengembangan
bahan ajar fisika diuraikan sebagai berikut.
Analisis Data Hasil Validasi Ahli

Aspek yang divalidasi dari bahan ajar terdiri dari 6 bagian. Setiap aspek dinilai
berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan secara umum hasil validasi untuk masing-
masing aspek dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Hasil Validasi Ahli
Aspek/Indikator yang

Divalidasi Persentase Keterangan

Validasi Kelayakan Bahan Ajar 97,92% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi
Validasi Silabus 100% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Validasi RPP 96,88% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi
Validasi Bahan Ajar Berbasis

Model Learning Cycle 5E
100% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Validasi Kesesuaian Bahan Ajar
dengan Kurikulum 2013 (5M)

100% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Validasi Bahan Ajar yang
Membantu Siswa Menganalisis
Hubungan antara Gaya, Massa,

75,00% cukup layak, atau dapat digunakan namun perlu
revisi kecil
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dan Gerakan Benda pada Gerak
Lurus

Analisis Data Hasil Uji Coba Terbatas
Uji Coba terhadap Guru

Aspek yang dinilai dari hasil uji coba terbatas oleh guru terdiri dari 6 bagian. Setiap
aspek dinilai berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan secara umum hasil uji
kelayakan untuk masing-masing aspek dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Uji Coba Terbatas oleh Guru
Aspek/Indikator yang Dinilai Persentase Keterangan

Uji Kelayakan Bahan Ajar 93,90% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi
Uji Kelayakan Silabus 99,17% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Kelayakan RPP 98,28% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi
Uji Kelayakan Bahan Ajar

Berbasis Model Learning Cycle 5E
92,50% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Kelayakan Kesesuaian Bahan
Ajar dengan Kurikulum 2013 (5M)

91,25% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Kelayakan Bahan Ajar yang
Membantu Siswa Menganalisis
Hubungan antara Gaya, Massa,
dan Gerakan Benda pada Gerak

Lurus

96,88% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Coba terhadap Siswa
Aspek yang dinilai dari hasil uji coba terbatas oleh siswa terdiri dari 4 bagian.

Setiap aspek dinilai berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan secara umum hasil uji
kelayakan untuk masing-masing aspek dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Hasil Uji Coba Terbatas oleh Siswa

Aspek/Indikator yang Dinilai Persentase Keterangan

Uji Kelayakan Bahan Ajar
Berbasis Model Learning Cycle 5E

85,32% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Kelayakan Kesesuaian Bahan
Ajar dengan Kurikulum 2013 (5M)

85,34% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Uji Kelayakan Bahan Ajar yang
Membantu Siswa Menganalisis
Hubungan antara Gaya, Massa,
dan Gerakan Benda pada Gerak

Lurus

83,53% cukup layak, atau dapat digunakan namun perlu
revisi kecil

Angket Keterbacaan Bahan Ajar 85,56% layak, atau dapat digunakan tanpa revisi

Revisi Produk
Revisi produk dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian yang masih belum

sesuai. Revisi produk terdiri dari dua tahap yakni revisi 1 dan revisi 2 yang dijabarkan
sebagai berikut.
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Revisi 1
Perbaikan ini didasarkan pada hasil analisis deskriptif dari hasil validasi oleh

dosen ahli. Perbaikan lebih banyak dirujuk dari komentar dan saran yang diberikan oleh
dosen ahli. Uraian masing-masing perbaikan bahan ajar fisika disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Revisi Bahan Ajar Berdasarkan Komentar dan Saran dari Validator

Komentar dan Saran Hasil Revisi 1

Gambar 1.7 terlalu kecil

Berikan juga rumus dan

Memperbesar Gambar 1.7

Memberikan rumus dan

Gambar 2.2a dan Gambar 2.2b terlalu kecil,
seharusnya semakin ke kanan gradien semakin

besar

Memperbesar Gambar 2.2a dan Gambar 2.2b,
semakin ke kanan gradien semakin besar

Grafik pada Gambar 2.4 diperbaiki lagi,
sebaiknya digambar terpisah untuk grafik

searah dengan dan berlawanan arah
dengan

Memperbaiki Grafik pada Gambar 2.4,
menggambar terpisah grafik searah dengan

dan berlawanan arah dengan

Gambar 3.2a terlalu kecil, seharusnya semakin
ke kanan gradien semakin besar

Memperbesar Gambar 3.2a, semakin ke kanan
gradien semakin besar

Gambar 3.2b terlalu kecil, seharusnya semakin
ke kanan gradien semakin besar

Memperbesar Gambar 3.2b, semakin ke kanan
gradien semakin besar

Untuk soal yang ada katrol harus ada asumsi
dan

Memberikan asumsi dan
pada soal yang ada katrol

Untuk benda yang bergerak vertikal ke atas
percepatan (arahnya ke bawah)

Merevisi ulang penjelasan benda yang bergerak
vertikal ke atas percepatan (arahnya ke

bawah)

Revisi 2
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Perbaikan ini didasarkan pada hasil analisis hasil uji coba terbatas oleh guru dan
siswa kelas X di SMA Negeri 6 Malang. Perbaikan lebih banyak dirujuk dari komentar dan
saran yang diberikan oleh subyek uji coba. Uraian masing-masing perbaikan bahan ajar
fisika disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Revisi Bahan Ajar Berdasarkan Komentar dan Saran dari Guru

Komentar dan Saran Hasil Revisi 2

Gambar ilustrasi pada Petunjuk Penggunaan
Buku sebaiknya diperbesar agar isi dan tulisan

tampak jelas

Memperbesar gambar ilustrasi pada Petunjuk
Penggunaan Buku sehingga isi dan tulisan

tampak jelas

Sebaiknya penomoran halaman pada Silabus di
sebelah kanan semua agar pembacaan buku

tidak terbolak-balik

Penomoran halaman pada Silabus di sebelah
kanan semua

Sebaiknya penomoran halaman pada RPP di
sebelah kanan semua agar pembacaan buku

tidak terbolak-balik

Penomoran halaman pada RPP di sebelah kanan
semua

Tanda bullets pada bagian Penjelasan sebaiknya
diganti yang lebih umum

Mengganti tanda bullets pada bagian Penjelasan
dengan yang lebih umum

Penjelasan materi dibuat lebih singkat dan jelas Merevisi ulang penjelasan materi dengan
membuat kalimat lebih singkat dan jelas

Gambar dan keterangan sebaiknya di tengah,
font untuk keterangan gambar dicetak tegak
sedangkan untuk keterangan sumber dicetak

miring

Memperbaiki tata letak gambar dan
keterangannya agar lebih jelas dan menarik

Sederhanakan kalimat sehingga tidak terlalu
panjang dan terkesan membosankan

Menyederhanakan sehingga tidak terlalu
panjang

Rumus yang berada di dalam kotak sebaiknya di
tengah, bukan rata kiri

Memperbaiki tata letak rumus

Tanda bullets pada Glosarium sebaiknya diganti
yang lebih umum

Mengganti tanda bullets pada Glosarium dengan
yang lebiih umum

Tabel 7.  Revisi Bahan Ajar Berdasarkan Komentar dan Saran dari Siswa

Komentar dan Saran Hasil Revisi 2

Kolom hipotesis halaman 2 kurang besar
Jangan terlalu banyak bacaan dan berikan

rumus

Mempebesar kolom hipotesis halaman 2
Mengurangi kalimat yang tidak perlu dan

memberikan rumus

Terlalu banyak tulisan, sehingga membuat
bosan

Pada kegiatan Elaboration lembar jawaban
terlalu kecil

Menyederhanakan kalimat sehingga lebih
singkat dan jelas

Memperbesar lembar jawaban pada kegiatan
Elaboration

Gambar pada Petunjuk Penggunaan Buku
kurang jelas

Memperbesar gambar pada Petunjuk
Penggunaan Buku agar terlihat jelas

Penataan gambar perlu diperbaiki agar lebih
menarik

Memperbaki penataan gambar agar lebih jelas
dan menarik
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Penyusunan kalimat dibuat lebih sederhana
dan tidak terlalu panjang

Menyederhanakan penyusunan kalimat agar
tidak terlalu panjang

Kurangi kata-kata yang tidak perlu Mengurangi kata-kata yang tidak perlu

Penataan tulisan diperbaiki lagi agar lebih
menarik

Memperbaiki penataan tulisan agar lebih
menarik

Penulisan rumus yang berada di dalam kotak
sebaiknya diletakkan di tengah agar terlihat

jelas

Memperbaiki penulisan rumus yang berada di
dalam kotak

KESIMPULAN
Pengembangan bahan ajar ini menghasilkan produk akhir bahan ajar fisika

berbasis Learning Cycle 5E untuk membantu siswa menganalisis hubungan antara gaya,
massa, dan gerakan benda pada gerak lurus (KD 3.4). Produk bahan ajar yang dihasilkan
berupa bahan ajar cetak yang isinya sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yaitu
berbasis scientific approach. Proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar siswa
aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan (Permendikbud, 2014).

Pada bahan ajar ini terdapat jurnal refleksi belajar setiap akhir subbab untuk
mengevalusi proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan karakteristik model Learning
Cycle 5E pada fase Evaluation. Bybee (dalam Yuliati, 2008) menyatakan bahwa fase
Evaluation memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai cara belajarnya,
mengevalusi kemajuan belajar, dan proses pembelajaran. Kegiatan guru memberikan
kemungkinan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dan efektivitas pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E
berdasarkan kurikulum 2013 ini memperoleh persentase 94,97% dari validator yang
berarti layak. Sedangkan dari pengguna bahan ajar (guru dan siswa) memperoleh
persentase 90,14% yang berarti layak. Dengan demikian bahan ajar hasil pengembangan
telah memenuhi kriteria bahan ajar yang baik, yaitu meliputi aspek akurasi, relevansi,
komunikatif, lengkap dan sistematis, berorientasi pada student centered, kaidah bahasa
benar, serta terbaca (Akbar, 2013).

Berdasarkan hasil validasi ahli dan uji kelayakan kepada guru dan siswa diketahui
bahwa bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan model Learning Cycle 5E dan
kriteria kurikulum 2013. Sehingga bahan ajar ini dapat digunakan guru dalam
implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Daryanto dan Dahar (2014:171)
menyatakan bahwa guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai dengan
kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar.
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