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Abstrak
Penelitiian ini bertuju
uan untuk menndeskripsikan hasil belajar siswa,
s
keterlakksanaan modell inkuiri, dan
respon siswa terhadaap model inkuiiri dalam pem
mbelajaran IPA
A Terpadu tem
ma hipertensi. Penelitian
P
ini
merupaakan penelitian
n pra-eksperimeen dengan rancangan “One Shot Case Stuudy” dan analisis dilakukan
secara deskriptif.
d
Pop
pulasi penelitiaan ini adalah seeluruh siswa kelas
k
VIII SMP
P Negeri 2 Ponnorogo tahun
ajaran 2012/2013
2
yang terdiri dari 10 kelas. Sampeel yang digunaakan dalam pennelitian ini adallah kelas VIII
B. Berd
dasarkan hasil pengamatan, dapat disimpuulkan bahwa pembelajaran
p
ddengan model inkuiri dapat
terlaksaana dari tahap awal sampai akhir
a
dengan raata-rata skor 3,27 (sangat baikk). Ketuntasann hasil belajar
siswa yang
y
telah diiberikan tes sebesar
s
87,5%
%. Ketuntasan hasil belajar afektif siswaa mengalami
peningkkatan yaitu darri persentase sebesar
s
46% m
menjadi 84,4%
% dengan kriterria sangat baikk. Ketuntasan
hasil beelajar siswa paada aspek psikomotor juga mengalami
m
penningkatan yang tinggi dari 599,4% menjadi
78,1% dengan kriteriaa sangat baik. Hasil belajar siswa pada keetiga aspek terssebut saling mempengaruhi
m
satu denngan yang lain
nnya. Siswa keelas VIII SMP
PN 2 Ponorogo
o memberikan respon yang baik
b
terhadap
model inkuiri
i
yang diitunjukkan den
ngan persentasee siswa yang menjawab
m
positif sebesar 95,3% dan yang
menjaw
wab negatif sebesar 4,7%.
Kata Kunci:
K
Penerap
pan Model Inku
uiri, Pembelajarran IPA Terpad
du, Hipertensi
A
Abstract
This research aimed to describe thhe student learn
rning achievem
ment, implemenntation inquiryy model, and
m
in learninng science inquuiry Integratedd theme hyperteension. This reesearch was a
student response of model
pre-exp
perimental witth the "One Shot
S
Case Stuudy" design and done by descriptive analysis.
a
The
populattion of this research were all
a students off class VIII Sttate Junior Higgh School 2 Ponorogo
P
the
academ
mic year 2012/22013 which con
nsists of 10 claasses. The sam
mple used in thiis research wass a class VIII
B. Baseed on the resullt of observatio
on, it could be concluded im
mplementation learning inquirry model can
be realiized from begiinning to finishh with an averaage score of 3,,27 (very goodd). Completeneess of student
learning
g achievement is given a testt 87,5%. The affective
a
learning achievemennt of students has
h increased
the perccentage from 46%
4
to 84,4% with criteria vvery well. The psychomotor aspects of student learning
achieveement also incrreased from 599,4% to 78,1% with criteria very well. Studeent learning acchievement in
three asspects give afffect each otherr. Student of C
Class VIII Juniior High Schoool 2 Ponorogoo give a good
responsse of inquiry model
m
showedd by the percenntage of studeents who answ
wered positively
y 95,3% and
4,7% reesponded negattively.
Keywords: Applicatioon Inquiry Mod
del, Integrated Science Learnning, Hypertenssion

PENDAHULU
P
UAN
Kurikulum
K
yaang dilaksanak
kan di Indonessia sejak tahunn
2006
2
adalah Kurikulum Tingkat
T
Satuaan Pendidikann
(KTSP).
(
Pembbelajaran IPA
A Terpadu meerupakan salahh
satu pengaruuh dari KT
TSP (Mitarliss dan
Srri
Mulyaningsih,
M
2009). KTS
SP mengamannatkan bahwaa
pembelajaran
p
I
IPA
di SMP/M
MTs diajarkan secara terpaduu
sesuai dengan laporan Perm
mendiknas No. 22 tahun 20066
tentang
t
Standaar Isi (SI) untuuk mata pelajaran IPA padaa
tingkat
t
SMP
P/MTs. Salaah satu carranya adalahh
pembelajaran
p
dengan
m
mengkaitkan
antara ketigaa
pelajaran
p
(fisika, kimia dan
n biologi) seh
hingga menjaddi
konsep
k
IPA yaang terpadu.
Menurut Mulyasa (20007), KTSP berrorientasi padaa
hasil
h
dan dam
mpak yang diiharapkan mun
ncul pada dirri

peserta didik
d
melaluii serangkaian pengalaman yang
bermaknaa. Upaya mem
mandirikan siiswa untuk beelajar,
bekerjasaama, dan meniilai diri sendirii sangat diutam
makan
agar sisswa mampu membangun pemahaman dan
pengetahuuannya. Keggiatan belajarr mengajar perlu
memberikkan pengalamaan nyata dalam
m kehidupan sseharihari dan di dunia kerja yang terkaitt dengan peneerapan
konsep, kaidah,
k
dan prinnsip disiplin ilm
mu yang dipelaajari.
Berd
dasarkan hasill wawancara dengan
d
guru bidang
b
studi IPA
A di SMPN 2 Ponorogo
P
tangg
gal 6 Oktober 2012,
diperoleh
h informasi bbahwa di seko
olah tersebut telah
menggunnakan Kurikullum Tingkat Satuan Pendiidikan
(KTSP) sehingga
s
SMP
PN 2 Ponorogoo dapat menenntukan
Kriteria Ketuntasan
K
Miinimal (KKM) yang sesuai dengan
d
sekolah. Selain itu peelaksanaan prooses pembelajarran di

Penerappan Model Ink
kuiri dalam Pem
mbelajaran IPA
A Terpadu Tem
ma Hipertensi

sekolah sudah menerapkan
m
moodel pembelajaraan seperti modeel
kooperatif
k
dan beberapa
b
metod
de diantaranya metode
m
ceramahh,
diskusi,
d
dan eksperimen.
e
Meetode yang serring diterapkann
adalah
a
metode ceramah sehinngga masih bannyak yang tidakk
melibatkan
m
sisw
wa sehingga sisswa kurang akt
ktif. Penggunaann
metode
m
ceram
mah membuatt siswa kuraang aktif dann
pembelajaran
p
beerpusat pada guuru (Teacher Cenntered), padahaal
yang
y
seharusnyya pembelajaran
n berpusat padaa siswa (Studennt
Centered). Hall ini dikarenaakan adanya tuntutan
t
untukk
menuntaskan
m
penyampaian seluruh maateri pelajarann
sesuai waktu yang
y
ditentukann.
SMPN 2 Ponorogo meerupakan salahh satu sekolahh
yang
y
belum menerapkan
m
IPA
A Terpadu seccara maksimall.
Hal
H ini dapat dilihat
d
dari guuru pengampu mata pelajarann
IPA
I
hanya 1 guru
g
dalam sattu kelas dan guuru juga sudahh
mulai
m
mengkaaitkan materi yang
y
diajarkan dengan materri
atau
a
konsep laain yang salingg berkaitan. Allasan guru IPA
A
adalah
a
ketiga disiplin ilmuu tersebut masih
m
memilikki
keterkaitan
k
seehingga lebih efisien dan gurulah yangg
materi
menentukan
m
yang
y
akan
n
diajarkann.
Ketidakterpadu
K
uan dapat dillihat dari tidaak munculnyaa
tema
t
pada matteri yang akan
n disampaikan, selain itu jugaa
terlihat
t
dari perangkat pembbelajaran yang
g dibuat masihh
sendiri-sendiri antara mataa pelajaran biologi,
b
fisikaa
maupun
m
kim
mia. Guru keesulitan untuuk melakukann
pembelajaran
p
I
IPA
Terpadu khususnya
k
dalaam penyusunann
perangkat.
p
D
Dengan
alasaan penyusunaan perangkaat
membutuhkan
m
waktu yang
g tidak singkaat dan semuaa
materi
m
belum tentu bisa dippadukan, sehinngga pemetaann
keterpaduan
k
m
masih
sulit. Hall tersebut tidakk sesuai dengann
tuntutan
t
kurikuulum KTSP yang seharusnyya ketiga aspekk
tersebut,
t
ialahh aspek biolog
gis, fisis, dan khemis untukk
dikaji
d
secara simultan sehiingga menghaasilkan konsepp
secara utuh yaang menggambbarkan konsep-konsep dalam
m
bidang
b
kajian IPA. Sebenarn
nya dengan adannya materi yangg
diajarkan
d
secarra terpadu akann lebih mudah dipahami olehh
siswa. Pembelaajaran IPA Teerpadu mempun
unyai kelebihann,
yaitu
y
meningkkatkan taraf keecakapan berfik
kir serta dalam
m
pembelajaran
p
I
IPA
Terpadu menyajikan
m
peneerapan/ aplikassi
tentang
t
dunia nyata
ny yang dialam
mi dalam kehidu
dupan sehari-harri
(Mitarlis
(
dan Sri
S Mulyaningsih, 2009).
Berdasarkkan hasil angk
ket siswa kelass VIII di SMP
P
Negeri
N
2 Pon
norogo pada mata
m
pelajaran IPA sebanyakk
31,03%
3
siswaa kurang tertaarik dengan pelajaran
p
IPA
A.
Sebanyak 62,007% siswa menganggap
m
baahwa pelajarann
IPA
I
merupakaan pelajaran yang
y
sulit. Beeberapa materri
yang
y
mereka anggap sulitt adalah Sisttem Peredarann
Darah,
D
Tekannan dan Bahann Kimia dalam Kehidupann.
Solusi yang dapat
d
dilakuk
kan guru adallah melakukann
inovasi
i
pembeelajaran. Salah satunya mengg
gunakan model
pembelajaran
p
y
yang
tepat.
Salah satu
u model pembeelajaran yang daapat melibatkann
siswa secara akktif serta membberi kesempatan
an kepada siswaa

untuk menggunakan
m
kemampuannyya sendiri dalam
menyelidiiki sesuatu (moodel inkuiri). Menurut
M
Gulo (22002),
model peembelajaran inkkuiri dapat mellatihkan siswa untuk
berpikir illmiah serta berrpikir tingkat tin
nggi, sehingga dalam
proses
pembelajaran
siswa
leb
bih
mengguunakan
kreativitassnya sendiri uuntuk menemu
ukan konsep-kkonsep
materi. Peendidikan IPA diarahkan untu
uk inkuiri dan berbuat
b
sehingga dapat membanntu peserta didikk untuk mempperoleh
man yang lebihh mendalam teentang alam sekitar.
s
pemaham
Oleh kaarena itu peembelajaran IPA
I
di SMP
P/MTs
menekankkan pada pem
mberian pengalaaman belajar secara
langsung melalui penggunaan dan
d
pengembbangan
keterampiilan proses dann sikap ilmiahh (Depdiknas, 2006).
2
Menurut Gulo (2002) innkuiri merupakaan suatu proses untuk
menemukkan konsep. B
Belajar IPA Terpadu
T
tidak hanya
menghafaalkan konsep daan rumus saja tetapi belajar dengan
d
melakukaan kegiatan penyelidikan untuk mempperoleh
pengetahuuan.
Berd
dasarkan anaalisis kompeteensi dasar, materi
m
sistem peeredaran darahh (biologi) yanng ada di kelass VIII
semester 1 dapat dipaadukan dengaan materi sifaat dan
k
VII semeester 1
wujud zaat cair (fisika) yang ada di kelas
dan mateeri tekanan hiddrostatis (fisikaa) yang ada di kelas
VIII semester 2 secara tematik
t
(Webbbed). Peneliti m
memilih
tema Hip
pertensi yang m
merupakan gab
bungan antara materi
Sistem Peeredaran Darahh dan Tekanan pada zat cair ddengan
alasan tem
ma Hipertensi lebih berkarak
kteristik konsepp serta
bersifat ko
ontekstual atau dekat dengan kehidupan
k
sehaari-hari
sehingga memungkinkann siswa berpikiir kritis serta berfikir
b
tingkat tiinggi jika dalaam pembelajaraannya mengguunakan
model inkkuiri. Hal ini diimaksudkan agaar siswa mempperoleh
kesempattan
untuk
mengembanggkan
kemam
mpuan
berpikirny
ya dalam mennelaah pengaruuh tekanan terrhadap
hipertensii melalui akttivitas antar siswa
s
untuk saling
membantu
u dan bekerjaasama dalam menyelesaikan
m
suatu
tugas daan memecahkkan masalah. Untuk menddukung
kemampuuan siswa beerfikir tingkatt tinggi dipeerlukan
pembelajaaran dengan maateri yang diintegrasikan menjaddi satu
kesatuan utuh
u yaitu materri IPA secara Teerpadu.
Berddasarkan uraaian di atas, akan dilakkukan
penelitian
n dengan judul “Penerapan Model
M
Inkuiri Dalam
D
Pembelajjaran IPA Terrpadu Tema Hipertensi
H
Di Kelas
VIII SMP
PN 2 Ponorogoo”. Diharapkaan melalui peneelitian
ini siswa dapat memahaami keterkaitann antar konsepp sains
dengan teknologi,
t
linggkungan, dan masyarakat dengan
d
baik sehiingga motivassi belajar dan hasil belajar siswa
menjadi lebih
l
baik.
DE
METOD
Penelitiann ini bertujuaan untuk meendeskripsikan hasil
belajar siiswa, keterlakssanaan model inkuiri, dan respon
r
siswa. Jenis
J
penelitiaan yang dilaakukan adalahh pra
experimental design deengan meneraapkan model inkuiri
i
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Selaain hasil belajaar kognitif, hasil belajar siswaa juga
ditentukann dari nilai afektif
a
siswa. Nilai afektif siswa
diperoleh dari hasil peengamatan yan
ng dilakukan oleh
o
2
pengamatt selama keggiatan praktik
kum dan keegiatan
pembelajaaran berlangsuung. Kemamppuan afektif siswa
merupakaan kemampuan bbekerja dalam kelompok
k
dan ddiskusi
kelas (Dep
pdiknas, 2006).. Persentase hassil belajar siswaa aspek
afektif dap
pat dilihat pada Gambar 2.

dalam
d
pembelaajaran IPA Terrpadu tema hipertensi di kelass
VIII
V SMP. Sub
bjek penelitian ini adalah sisw
wa kelas VIII B
SMPN 2 Ponoorogo yang beerjumlah 32 sisswa. Penelitiann
dilaksanakan
d
di SMPN 2 Ponorogo.
P
Waaktu penelitiann
dilaksanakan
d
pada
p
semester genap
g
tahun ajaaran 2012/20133
bulan
b
Januari dengan tiga kali pertemuaan. Rancangann
yang
y
digunakaan pada penelitian ini adallah “One Shot
Case Study” adalah suatu
u kelompok yang dikenaai
perlakuan
p
terteentu yaitu moddel inkuiri. Daalam penelitiann
ini
i instrument yang digunakaan untuk menggumpulkan dataa
yaitu
y
uji validiitas, uji reliabillitas, lembar tees hasil belajarr,
lembar
l
pengaamatan afektif dan psikom
motor, lembarr
keterlaksanaan
k
n model inkuiri, dan angket reespon siswa.

1000

Persentase (%)

Pertemuann I

HASIL
H
DAN PEMBAHASA
P
AN
Penerapan
P
m
model
inkuiri dalam pemb
belajaran IPA
A
Terpadu
T
tema hipertensi di kelas
k
VIII SMP
PN 2 Ponorogoo
dapat
d
terlaksan
na dengan baiik. Hal ini daapat dibuktikann
dengan
d
adanyaa hasil belajarr siswa, yang meliputi ranahh
kognitif,
k
afektiif, dan psikom
motor. Nilai koggnitif diperolehh
dari
d hasil tes yang
y
merupakann hasil belajar siswa setelah 2
kali
k
pertemuaan dengan menggunakan
m
m
model
inkuirii.
Untuk
U
persentasse ketuntasan kllasikal siswa keelas VIII B dapaat
dilihat
d
pada Gam
mbar 1.

60
6

Pertemuann II
62.5%
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%
15.6%
6
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Gambar 22. Grafik Afekktif Siswa
Padaa Gambar 2 ddapat dilihat peersentase siswaa pada
pertemuan
n pertama yanng mendapat raata-rata nilai ddengan
kategori sangat baik seebesar 21,9% untuk kategorii baik
sebesar 62,5%
6
dan kattegori cukup sebesar
s
15,6%. Pada
pertemuan
n kedua perseentase siswa seebesar 56,3% untuk
kategori sangat
s
baik, sebbesar 37,5% unttuk kategori baaik dan
sebesar 6,2% dengan kaategori cukup. Hal
H ini menunjjukkan
bahwa sisswa memiliki minat dan antuusias tinggi terrhadap
pembelajaaran dengan moodel inkuiri dalaam pembelajaraan IPA
Terpadu teema hipertensi.
Selaain hasil belajar dari aspek kog
gnitif dan afektiff, hasil
belajar sisswa juga ditenttukan dari aspeek psikomotor siswa.
Kemampu
uan psikomotoor merupakan kemampuan siswa
alat dan meelakukan prakktikum
dalam menggunakan
m
(Depdiknaas, 2006). Nilaai psikomotor siswa diperolehh dari
hasil penggamatan yang dilakukan olehh 2 pengamat selama
s
kegiatan praktikum
p
dan kegiatan pemb
belajaran berlanggsung.
Persentasee hasil belajar siswa
s
aspek psik
komotor dapat dilihat
pada Gam
mbar 3.

12,5%
Tuntas

Tidak
Tuntas

80
8

87,5%
%

Gamb
bar 1. Diagram
m Ketuntasan Siswa
S
Berdasarkkan fakta yang
g ada, bahwa keetuntasan siswaa
sebelumya padda mata pelajaran IPA sebeesar 75%, dann
hasil
h
wawancaara menunjuk
kkan bahwa keaktifan
k
siswaa
belum
b
optimaal. Setelah diiterapkannya model inkuirri
dengan
d
tema hipertensi,
h
ketun
ntasan klasikall siswa menjaddi
87,5% atau sebanyak
s
28 siswa tuntas. Hal tersebuut
menunjukkan
m
bahwa moddel inkuiri dengan temaa
hipertensi
h
dapaat meningkatkaan hasil belajarr siswa. Hal inni
dikarenakan
d
seelama proses belajar
b
mengajaar, pengelolaann
pembelajaran
p
dapat terlakksana dengan
n baik. Hasil
ketuntasan
k
klaasikal yang baiik juga berhubbungan dengann
hasil
h
belajar siswa dari asppek psikomotor dan afektif
selama kegiattan pembelajarran. Aktivitass siswa dalam
m
melakukan
m
prraktikum diduukung dengann kemampuann
psikomotor
p
dann afektif yang membuat pem
mbelajaran lebihh
berpusat
b
padaa siswa sehinngga kegiatan pembelajarann
menjadi
m
lebih menyenangkan
m
n.

78,11%
68,7%

Persentase (%)

80
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Pertemuaan I
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Pertemuaan II

20
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Sangat Baikk

Baik

Gambar 3. Grafik Psikom
motor Siswa
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Skor

Persentasee pada Gambarr 3 menunjukkkan bahwa hasiil
5
belajar
b
siswa asspek psikomoto
or pertemuan keedua mengalam
mi
4
peningkatan
p
yaitu
y
dilihat daari hasil perseentase kategorri
Pertem
muan I
3
“Sangat
“
Baik” dari
d 31,3% menningkat menjadii 78,1%. Hal inni
Pertem
muan II
menunjukkan
m
b
bahwa
respon siswa terhadap
p pembelajarann
2
model
m
inkuiri seemakin baik jikaa dilihat dari pen
eningkatan ditiapp
1
pertemuan.
p
0
Nilai asppek psikomottor yang baikk, dikarenakann
dalam
d
proses penyelidikan
p
u
untuk
menemukkan solusi darri
hipertensi
h
sisw
wa dituntut untuk
u
melakukkannya secaraa
otonom
o
dan maandiri, sehinggga siswa benar-benar mengertti
tentang
t
tahap-ttahap praktikum
m dalam rangkka penyelidikann
dan
d
pembelajaaran menjadi lebih bermakkna bagi siswaa
sehingga pemb
belajaran menj
njadi menyenanngkan. Hal inni
G
Gambar
4. Graafik Keterlaksaanaan Model
sesuai pandanggan teori Gulo (2002), bahwaa model inkuirri
Berddasarkan graffik terlihat baahwa hasil pennilaian
merupakan
m
suaatu bentuk mo
odel pembelajaaran yang lebihh
lembar peengamatan penggelolaan pembellajaran dengan model
mengarah
m
paada proses penyelidikan,, penggaliann,
inkuiri, keemampuan guru
ru didapat denggan nilai terendah 2,5
pencarian,
p
dan
n penelaahan sesuatu objeek yang haruss
(baik) daan nilai tertingggi 4,00 (sanggat baik) dari kedua
dipelajari
d
den
ngan atau tan
npa bantuan guru
g
sehinggaa
pertemuan
n. Hal ini berartti pembelajaran dengan model inkuiri
i
memungkinkan
m
n siswa menjad
di pebelajar yanng mandiri dann
sudah terllaksana dengan baik. Sintaks pada
p
pembelajarran ini
aktif.
a
terdiri daari tahap pendaahuluan, inti, dan penutup. Tahap
Dari ketigga hasil belajar siswa diketahuui bahwa ketigaa
pendahuluuan terdiri dari
d
memberiikan motivasi dan
aspek
a
penilaian
n tersebut memilliki hubungan yang
y
erat. Hal inni
menyamppaikan tujuan peembelajaran.
sesuai dengan teori Depdiknaas (2008), bahw
wa keberhasilann
Pada kegiatan innti yang melattihkan siswa untuk
pembelajaran
p
paada ranah kogniitif dan psikomo
otor dipengaruhhi
suatu
inkuiri, dapat diam
mati saat memberikan
m
oleh
o kondisi afe
fektif peserta did
dik. Peserta diddik yang belum
m
permasalahan, merumuuskan hipotessis, mengumppulkan
tuntas
t
pada hasil
h
rekapitu
ulasi nilai dikkarenakan saaat
data dari praktikum, daan melakukan tanya jawab dengan
d
enyampaian
e
m
materi
menuruut hasil pengaamatan afektiff
siswa. Melalui
M
kegiiatan praktikkum, siswa dapat
anak-anak
a
tersebut tidak beraada dalam tugaas pembelajarann
menemukkan suatu konnsep secara mandiri.
m
Keterliibatan
dan
d sering berrbicara diluar topik pelajaran
n, namun padaa
tersebut akan
a
membuat pembelajaran berpusat pada siswa
kegiatan
k
prakktikum siswa sudah ikut aktif dalam
m
dan lebih bermakna sesuai teori konstruktivis yaitu
pembelajaran
p
hanya sajaa pada inddikator sosiaal
“Konstruuktivis adalah suatu pandan
ngan bahwa siswa
“mengajukan
“
pertanyaan dan
d
memberikkan pendapat””
membinaa sendiri pengetahuan atau konsep secaraa aktif
siswa masih kurang dikarrenakan siswaa malu dalam
m
berdasark
kan pengetahuuan dan penggalaman yangg ada
penyesuaian
p
p
pembelajaran.
Peserta
P
didik yang memilikki
(Isjoni daalam Rohmatuss, 2010).”
minat
m
dan sikaap positif dalam
m pembelajaraan akan merasaa
Keteerlaksanaan moodel inkuiri meemiliki nilai ratta-rata
senang dengann materi yang diajarkan sehingga
s
dapaat
total padda pertemuan I adalah 3,18
8 dan pertemuuan II
mencapai
m
hasill belajar yang optimal.
o
adalah 3,36 serta rata--rata dari keseeluruhan perteemuan
Keberhasilan
dalam
m
pembelajaran
sangaat
H ini
adalah 3,,27 yang menddapat kategori sangat baik. Hal
ditentukan
d
daari keberhasilaan guru dalam
m pengelolaann
menunjukkkan bahwa keemampuan gurru dalam mengelola
pembelajaran.
p
Penerapan moodel ataupun strategi
s
belajarr
pembelajaran semakin baik dan semakin antusias dalam
kadang
k
diperrlukan untukk mendukungg tercapainyaa
pembelajaran. Selain iitu pada perteemuan II guruu juga
pengelolaan
p
pembelajaran serta proses beelajar-mengajarr 4
memahami keaadaan kelas darripada
sudah meengenali dan m
yang
y
baik. Oleh karena ituu pengelolaan
n pembelajarann
pertemuaan I.
harus
h
dilakukaan secara tereencana oleh guuru mulai darri
Anggket siswa yangg disebarkan seetelah tes diguunakan
penyusunan
p
perangkat
pembelajarran
sampaai
untuk meengetahui resppon siswa terh
hadap pembelajaran
pembelajaran
p
selesai dilakksanakan agarr siswa dapaat
yang men
nerapkan modeel pembelajarann inkuri dengann tema
terkontrol
t
denngan baik. Hasil
H
penilaiann pengamatann
hipertensi. Terdapat 10
1 item pernnyataan yang harus
keterlaksanaan
k
n model inkuirri dapat dilihatt pada Gambarr
d tidak. Preseentase
ditanggappi siswa dengaan kriteria ya dan
4.
4
angket respon siswa dappat dilihat padaa Gambar 5.
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sebag
gai jalan mem
mecahkan perrmasalahan terrsebut
melalui proses inkuiiri.
2. Guru hendaknya bissa mengkondisikan siswa padda saat
kegiattan belajar mengajar agar pengellolaan
pembelajaran lebihh baik lagi, karena padaa saat
pembelajaran siswaa aktif dalam kegiatan prakktikum
sehinggga suasana keelas cenderung ramai.
3. Peneliti hendaknya mengetahui kegiatan/
k
acaraa yang
ng diadakan di sekolah yang berhubungan
b
d
dengan
sedan
peneliitian. Hal inni agar pelaaksanaan peneelitian
berjallan dengan lanccar.

4,7%

Ya
95,3%
9

Tidak

Gam
mbar 5. Diagraam Respon Siswa
Berdasarkkan gambar dapat disimp
pulkan bahwaa
respon
r
siswa pada pembelaajaran IPA Teerpadu dengann
model
m
inkuiri sangat menyen
nangkan. Hal in
ni dapat dilihaat
pada
p
gambar bahwa sebany
yak 95,3% sisswa menjawabb
setuju, dan 4,7
7% siswa tidaak setuju. Makksudnya, siswaa
setuju jika pelaajaran lain diajjarkan secara terpadu
t
dengann
menggunakan
m
model pembellajaran yang diigunakan guruu.
Persentase
P
ang
gket respon siswa
s
yang menjawab
m
“Ya””
sebesar 93,3%
% berarti peneerapan model inkuiri dalam
m
dalam
d
pembeelajaran IPA Terpadu tem
ma hipertensi
mendapat
m
kateggori “Sangat Kuat”.
K
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PENUTUP
P
Simpulan
Berdasarkan
B
hasil analissis data peenelitian dann
pembahasan
p
daapat disimpulk
kan sebagai berrikut:
1. Hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 2 Ponorogo darri
aspek kognnitif siswa rataa-rata secara klasikal
k
sebesarr
87,5% denngan jumlah 288 siswa tuntass. Hasil belajarr
aspek psiikomotor dipeeroleh nilai 82,4 dengann
kategori saangat baik dan aspek afektif diperoleh nilaai
73,7 dengaan kategori baik
k.
2.
2 Keterlaksan
naan pembelaj
ajaran dengan model inkuirri
dalam pem
mbelajaran IPA terpadu teema hipertensi
dapat terlakksana dari tahaap awal sampaai akhir dengann
rata-rata sk
kor 3,27 dengann kategori sanggat baik.
3.
3 Siswa kelaas VIII SMPN
N 2 Ponorogoo menunjukkann
respon yanng baik terhadaap pembelajaraan IPA terpaduu
tema hipeertensi yang diketahui
d
berd
dasarkan hasil
penyebarann angket dan terbukti denggan persentasee
siswa yangg menjawab “Y
Ya” dengan rata-rata 95,3%
%
dan yang menjawab
m
“Tid
dak” sebesar 4,77%.
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Saran
Dari
D hasil peneelitian ini, peneeliti memberik
kan saran untukk
penelitian
p
berikkutnya agar leb
bih baik :
1. Kesulitan dalam
d
melatihkan inkuiri yaaitu pada tahapp
merumuskaan hipotesis. Untuk
U
mengataasi hal tersebuut
guru dissarankan unttuk memberrikan contohh
permasalahhan nyata yanng ada disekiitar siswa dann
membimbinng siswa unntuk merumusskan hipotesiss
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