4.',

Prosid.ing Sembwr Nasional Penelitiary Pendidikan dan Penerapan MIPA,
Fakuhas MIPA, Universitas Negeri Yogyakartq 15 Mei 2010
t-

.l:

CONTENT ANDPEDAGOGYANALYilS. IPA,TERINTEGRASI IIASIL
PENGEMBANGANMAHASISWA SI PENDIDIKAN IPA
Insih Wilujeng
(Prodi Pendidikan Fisika, FMIPA UNY alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281;
e-maiI : insih uny@yahoo.co.id )
Agus Setiawan
(Program studi Pendidikan IPA SPsUPI)
Liliasari
(Program studi Pendidikan IPA SPs UPI)
Abstrak
Penelitian bertujuan mendapatkan pemetan materi-materi IPA jenjang SMP yang
memungkinkan untuk dibelajarkan secara terintegrasi; mendapatkan pemetaan
keterampilan proses, cakupan keterkaitan materi sains dengan teknologi dan aplikasi di
- masyarakat, metde pembelajaran, esesmen,keterampilan berpikir serta strategi berpikir
dari perangkat pembelajaran IPA terintegrasi dengan pendekatan keterampilan proses
dan sains teknologi masyarakat yang telah dikembangkan oleh mahasiswa 51
Pendidikan IPA. Metode penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti melakukan
analisis dari portofolio perangkat pembelajaran IPA terintegrasi hasil pengembangan
mahasiswa 51 pendidikan IPA yang mengambil mala kuliah IPA terintegrasi dan
pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa melakukan analisis terhadap
standar IPA SMP guna mengembangkansilabus pembelajaran IPA terintegrasi yang
selanjutnya mengembangkan RPP dan teaching ard^s lainnya. Sesudah perangkat
pembelajaran dikembalgkan, mahasiswa juga menerapkan perangkat hasil
pengembangan melalui peer teaching. Keseluruhan kegiauin dilakukan mahasisw4
sesudahterlebih dahulu dosen memberikan pemodelan.Hasil penelitian menunjukkan,
bahwa dari 6 tema utama IPA terintegrasidenganpendekatanketerampilanprosesdan 6
tema utama IPA terintegrasi dengan pendekatan sains{eknologi-rnasyarakatterdapat
cakupan interdisipliner materi bidang IPA (fisika, kimia, biologi, kesehatan,teknologi,
aplikasi dalam masyarakat, kebumian dan lingkungan) guna menjelaskan suatu
permasalahan.Keterampilan-keterampilanilmiah yang dimunculkan juga bervariasi,
melipqti keterampilan proses dasar dan terpadu; keterampilan berpikir kritis dan kreatif
serta melatihkan juga sEategi berpikir. Metode pembelajaranserta a-sesmenrancangan
mahasiswa juga bervariasi. Dengan demikian, maka IPA terintegrasi dan
pembelajarannyamampu membekali mahasiswa dalam merancangpembelajaran IPA
secaralebih komprehensifdari aspek materi maupun pedagoginya.
Kata-kata kunci; analysis, conteflt, pedagog,v",IPA terintegrasi

PENDAHULUAN
Mahasiswa Sr Pendidikan IPA, FMIPA, UNY pada semesterVI mendapatkan
mata kuliah IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya.Program mata kuliah ini adalah program mata
kuliah baru hasil revisi kurikulum 51 pendidikanIPA tahun 2009. Mata kuliah ini memiliki tujuan
secara umum menjawab kebijakan pemerintah, dimana Balitbang Depdiknas (pusat kurikulum)
telah menyusun panduan pengembanganpembelajaran IPA terpadu sejak tahun 2005 yang sampai
sekarangbelum dapat dilaksanakan secara " benar" oleh para guru di lapangan. Hasil angket yang
diberikan para guru IPA pada saat pelaksanaan bimbingan teknis IPA terpadu di Bogor pada
tanggbl 9-12 Agustus 2009 dan di Yogyakarta pada tanggal t3-16 Agustus 2009 ternyata IPA
terpadu masih dipahami guru sebagaigabunganantarafisika, biologi dan aspekIPA lainnya,juga
terpadu dimaknai sebagai gabungan guru dalam bentuk tim dengan berbagai latar belakang
keilmuan (pendidikan frsika dan pendidikan biologi) dalam membelajarkanIPA di SMP. FMIPA
UNY sejak tahun perkuliahan 2OO7DA08telah membuka Sr Pendidikan IPA yang kompetenSi
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