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Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan IPA Terpadu tipe connected dengan model Cooperative
Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa, dan respons siswa. Penelitian ini dilakukan dengan
metode pre-test and post-test group design, dan analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil data
penelitian tentang penerapan IPA Terpadu tipe connected dengan model Cooperative Learning
menunjukkan bahwa: (1) Keterlaksanaan pembelajaran memperoleh skor rata-rata pada pertemuan
pertama sebesar 3,4 dan pada pertemuan kedua sebesar 3,3, masing-masing dengan kriteria baik. (2) Hasil
belajar kognitif siswa diperoleh nilai rata-rata pre-test sebesar 41,94 dan nilai rata-rata post-test sebesar
74,54 dan setelah hasil pre-test dan post-test dilakukan uji t berpasangan dan uji t satu pihak menyatakan
bahwa hasil post-test lebih baik daripada hasil pre-test, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
melalui pembelajaran IPA Terpadu tipe connected dengan model Cooperative Learning hasil belajar
siswa mengalami peningkatan. Hasil kinerja siswa aspek psikomotor pada pertemuan pertama dan kedua
diperoleh persentase rata-rata skor sebesar 90% dan 94%, masing-masing dengan kriteria sangat baik,
serta hasil kinerja siswa aspek afektif pada pertemuan pertama dan kedua diperoleh persentase rata-rata
skor sebesar 86% dan 84%, masing-masing juga dengan kriteria sangat baik. (3) Respons siswa dalam
pembelajaran IPA Terpadu tipe connected dengan model Cooperative Learning adalah siswa memberikan
respons positif terhadap pembelajaran tersebut.
Kata Kunci: IPA Terpadu tipe connected, model cooperative learning, hasil belajar siswa.

Abstract
Has done research about implementation of Connected Science with Cooperative Learning model. The
aims of this research are describe the learning activity, study result, and student’s response. This research
done by pre-test and post-test group design, and performed by descriptive analysis of quantitative. The
result of implementation of Connected Science with Cooperative Learning model show that: (1) Learning
activity got average score in first meeting is 3.4 and in second meeting is 3.7, it’s are in good criteria. (2)
Study result that got by student, average score of pre-test is 41.94 and average score of post-test is 74.54,
after the result of pre-test and post-test calculated by t-test and one tile test show that the result of post-test
is better than the result of pre-test. So, we can conclude that after implemented Connected Science with
Cooperative Learning the study result of students are increase. Student’s activity aspect psychomotor in
first and second meeting got percentage of average score are 90% and 94%, it’s are in very good criteria,
and student’s activity aspect attitude in first and second meeting got percentage of average score are 86%
and 84%, it’s are also in very good criteria (4) Student’s response in implementation of Connected Science
with Cooperative Learning is students give possitive response to this learning.
Keywords: connected science, cooperative learning model, student’s response

maju pula. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah
berupaya sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia, upaya
tersebut
antara
lain
dengan
penyempurnaanpenyempurnaan kurikulum pendidikan. Kurikulum
terbaru yang kini dilaksanakan di Indonesia yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang
diterapkan sejak tahun 2006. KTSP merupakan strategi

PENDAHULUAN
Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan merupakan
salah satu aspek yang memegang peran penting dan
menjadi acuan utama dalam mewujudkan hal tersebut.
Sejalan dengan pesatnya perkembangan IPTEK saat ini
menuntut dunia pendidikan untuk dapat menyesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin
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pengembangan
p
n kurikulum untuk
u
mewujuudkan sekolahh
yang
y
efektif, produktif,
p
dan berprestasi. Seelain itu KTSP
P
juga
j
merupaakan paradiggma baru pengembangan
p
n
kurikulum
k
yanng memberikaan otonomi luaas pada setiapp
satuan pendiddikan dan meelibatkan masy
yarakat dalam
m
rangka
r
mengakktifkan proses belajar mengaajar di sekolahh
(Mulyasa,
(
200
07:20). Dalam
m buku yang sama,
s
Mulyasaa
mengatakan
m
bahwa KTSP
P dirancang untuk dapaat
menghasilkan
m
lulusan yaang kompeteen, memilikki
pengetahuan,
p
keterampilan, sikap, dan nilai-nilai
n
dasarr
yang
y
direflekksikan dalam
m kebiasaan berpikir dann
bertindak.
b
Pembelajaran terpaduu merupakan
n salah satuu
implementasi
i
kurikulum KTSP.
K
Pembelaajaran terpaduu
dianjurkan
d
untuuk diterapkan di
d sekolah dasaar (SD/MI) dann
di
d sekolah menengah
m
perrtama (SMP/M
MTs) (Puskurr,
2007:1).
2
Hal ini dikarenakkan pada hakekatnya setiapp
kejadian
k
yan
ng ada dalam
m kehidupann, kita dapaat
mengkajinya
m
dari
d berbagai biidang ilmu. Sallah satu contohh
penerapan
p
p
pembelajaran
terpadu terrsebut adalahh
pembelajaran
p
I Terpadu.
IPA
Pembelajaran IPA Terp
padu merupakaan suatu bentukk
pembelajaran
p
yang memaddukan beberapa konsep dann
kajian
k
IPA dalam suatu pokok bahasann tertentu atauu
dengan
d
kata lain mengkaji suatu konsep dari sisi mataa
pelajaran
p
sertaa dalam tema atau topik. Peembelajaran inni
dapat
d
memberri pengalamann langsung seh
hingga pesertaa
didik
d
dapat menemukan
m
senndiri suatu konnsep IPA yangg
lebih
l
bermaknna. Tujuan pembelajaran
p
IPA Terpaduu
seperti yang teercantum pada panduan peng
gembangan IPA
A
Terpadu
T
(Pusk
kur, 2007:7), an
ntara lain untukk meningkatkann
efisiensi
e
daan
efektivitaas
pembelajjaran,
untukk
meningkatkan
m
minat dan motivasi, serta beberapaa
kompetensi
k
dasar dapat dicappai sekaligus.
Menurut Fogarty (199
91: xiv) ada sepuluh tipee
pembelajaran
p
terpadu. Darii sepuluh tipee tersebut tigaa
diantaranya
d
tellah dikembang
gkan dalam pem
mbelajaran IPA
A
di
d Indonesia. Tiga tipe terssebut dipilih karena
k
konsepkonsep
k
dalam
m KD IPA memiliki
m
karaakteristik yangg
berbeda-beda,
b
sehingga mem
merlukan tipe yaang sesuai agarr
memberikan
m
h
hasil
yang optimal (Subali dkk, 2009:2)).
Ketiga
K
tipe yang dimaksudd adalah tipe keterhubungann
(connected), tipe
t
jaring lab
ba-laba (webb
bed), dan tipee
keterpaduan
k
(inntegrated).
Berdasarkkan analisis Kompetensi Dasar, yaituu
mendeskripsik
m
kan peran kalorr dalam mengu
ubah wujud zaat
serta penerapannnya dalam kehhidupan seharii-hari (KD 3.4),
menyimpulkan
m
n perubahan fisika
fi
dan kim
mia berdasarkann
i
hasil
h
percobaan
n sederhana (K
KD 4.3), dan mengidentifikas
m
terjadinya
t
reakksi kimia melallui percobaan sederhana (KD
D
4.4)
4
dapat dippadukan secaraa connected, karena
k
konsepkonsep
k
tersebu
ut saling berkaaitan serta masih dalam satuu
disiplin
d
ilmu. Dengan
D
diadak
kannya pembelajaran terpaduu

dari KD-KD di atas, m
maka guru dapaat menghemat waktu
w
pembelajaran yang sem
mula terdiri darri tiga bahasan maka
setelah diipadukan hanyya menjadi satu
u bahasan sajaa yaitu
dengan to
opik “Perubahaan Fisika dan Kimia”.
K
Berddasarkan waw
wancara yang dilakukan di SMP
Muhamm
madiyah 6 Surrabaya, di SM
MP tersebut belum
b
menerapk
kan pembelajaaran IPA terpaadu. Mata pelajaran
IPA masih terpisah meenjadi mata peelajaran biologgi dan
dangkan materri kimia dimasu
ukkan ke dalam
m mata
fisika, sed
pelajaran fisika karena materi kimia untuk tingkat SMP
masih sanngat sedikit. Mekipun
M
mata pelajaran fisikka dan
kimia diiajarkan oleh satu guru, namun
n
kedua mata
pelajaran tersebut masihh diajarkan perr pokok bahasaan dan
belum diiajarkan secaraa terpadu. Haasil wawancaraa juga
menunjukkkan bahwa ppada materi peerubahan fisikka dan
kimia hassil belajar siswaa masih rendah
h, yaitu nilai rat
ata-rata
siswa sebbesar 67. Nilai rata-rata ini maasih dibawah kriteria
k
ketuntasan
n minimal (KK
KM) di sekolaah tersebut, KK
KM di
sekolah teersebut adalah 70.
7
Pengalaman penullis pada saat melaksanakan
m
P di
PPL
SMP Mu
uhammadiyah 6 Surabaya menunjukkan
m
b
bahwa
ketika prroses pembelaajaran di kelaas, kegiatan belajar
b
mengajarr didominasi oleh siswa--siswa yang aktif,
sehingga
wa
yang
(
(pasif)
siswa-sisw
lainnya
menggantungkan diri m
mereka pada tem
man-temannyaa yang
aktif. Haal ini menunjjukkan bahwaa siswa yang aktif
jawab
terrhadap
tersebut
kurang
bbertanggung
kelompokknya, demikiaan pula siswaa yang pasiff juga
kurang bertanggung jaw
wab terhadap diri mereka seendiri.
Oleh kaarena itu, pennulis menerappkan suatu model
m
pembelajaran yang dap
apat meningkattkan rasa tangggung
s
terhadaap diri meereka sendiri dan
jawab siswa
kelompokknya, model peembelajaran teersebut adalah model
m
pembelajaran kooperatiff (Cooperativee Learning).
Pem
mbelajaran koooperatif meruupakan salah satu
strategi mengajar
m
yangg dapat mem
mbantu siswa dalam
menemukkan konsep-koonsep yang suulit melalui kegiatan
diskusi dengan
d
siswa lain secara beerkelompok (S
Slavin,
1995:15). Hal ini sesuaai dengan prinssip belajar menngajar
yang meenyatakan bahhwa dalam prroses pembelaajaran,
siswa dibberi kesempatann untuk belajarr mandiri dan belajar
b
bekerja sama.
s
Kondisii yang demikkian memungkkinkan
siswa untuk
u
berkom
mpetisi secara sportif sekkaligus
menumbuuhkan sikap bbertanggung jawab terhadapp diri
sendiri daan kelompoknyya.
Salaah satu tipe model pemb
belajaran koopperatif
adalah Sttudent Team Acchievement Divvision (STAD),, yang
merupakaan sebuah model pembelajaaran yang baikk bagi
guru yanng baru mem
mulai meneraapkan pembelajaran
kooperatiif dalam kellas karena model
m
pembelajaran
kooperatiif tipe STAD merupakan saalah satu tipe yang
paling seederhana dalam
m model pembbelajaran koopperatif
(Slavin, 1995:71).
1
Moddel pembelajarran kooperatif STAD

Penerappan IPA Terpad
du Tipe Conneected dengan Model
M
Cooperaative Learning

3. B
Beberapa kom
mpetensi dassar dapat dicapai
d
s
sekaligus
Mennurut Fogartyy (1991: xiv) ada sepuluhh tipe
keterpaduuan. Dari sepuuluh tipe tersebbut tiga diantaaranya
telah diikembangkan dalam pemb
mbelajaran IPA
A di
Indonesiaa. Tiga modell tersebut dipiilih karena koonsepkonsep dalam
d
KD IP
PA memiliki karakteristik yang
berbeda-bbeda, sehinggaa memerlukan tipe
t yang sesuaai agar
memberikkan hasil yangg optimal (Subaali, 2009:2). Ketiga
K
tipe yanng dimaksudd adalah tiipe keterhubuungan
(connecteed), tipe jarinng laba-laba (webbed),
(
dann tipe
keterpaduuan (integratedd).
Tipee keterhubunngan (conneected) yaitu tipe
keterpaduuan yang seccara sengaja diusahakan untuk
menghub
bungkan satu kkonsep dengann konsep lainn, satu
topik denngan topik laiin, dan satu keterampilan
k
d
dengan
keteramp
pilan lain dalam
m satu disiplin ilmu. Tipe jaring
laba-laba (webbed) yaiitu tipe keterpaaduan antar diisiplin
mudian
ilmu yanng menggunakaan pendekatan tematik. Kem
tipe keteerpaduan (inteegrated) yaitu
u tipe keterppaduan
interdisipplin ilmu yang konsep-konsep
pnya saling tum
mpang
tindih (Foogarty, 1991:633-64).
Pada penelitian ini, penulis menggunakann tipe
keterpaduuan keterhubunngan (connecteed). Menurut Foogarty
(1991:14)) tipe keterhubbungan (conneccted) merupakaan tipe
integrasi inter bidangg studi. Tipee ini secara nyata
mengorgaanisasikan ataau mengitegraasikan satu koonsep,
keteramp
pilan, atau kemampuan yang ditum
mbuhkembangkan dalam suaatu pokok bah
hasan atau subppokok
bahasan yang dikaitkaan dengan ko
onsep, keteram
mpilan,
atau kem
mampuan padaa pokok bahaasan atau subppokok
bahasan lain, dalam satu bidang studi.
s
Kaitan dapat
diadakan secara sponntan atau dirrencanakan teerlebih
dahulu. Dengan
D
demikkian pembelajaran menjadi lebih
bermaknaa dan efekttif. Dengan kata lain bahwa
b
pembelajaran terpaduu tipe connnected meruupakan
pembelajaran yang dillakukan dengaan mengaitkann satu
b
denggan pokok bahasan
b
berikuutnya,
pokok bahasan
mengaitk
kan satu konsep dengan konsep yang lain,
mengaitk
kan satu keteraampilan dengann keterampilann yang
lain, dan dapat juga mengaitkan pekerrjaan hari itu dengan
d
b
hari yangg lain atau harri berikutnya dalam suatu bidang
studi (Foggarty, 1991:14)).
Moddel pembelajjaran yang digunakan dalam
penelitian
n ini adalah model
m
pembelajaran kooperatiif atau
yang lebiih dikenal denngan Cooperatiive Learning, model
m
pembelajaran kooperattif merupakann salah satu model
m
pembelajaran dimana ssiswa dalam kelompok-kelo
k
ompok
kecildan saling mem
mbantu satu sama lain untuk
memaham
mi materi pellajaran (Slavin, 1995:2). Model
M
pembelajaran kooperattif menekankaan kerjasama dalam
mbantu
kelompokk untuk mencaapai tujuan yanng sama, mem
siswa un
ntuk memahaami konsep-kkonsep yang sulit,

cocok
c
diterapkkan pada materri perubahan fiisika dan kimiaa
karena
k
materi tersebut menuuntut siswa unttuk memaham
mi
fakta-fakta
f
daan konsep-kon
nsep yang teelah terdefinisi
dengan
d
jelas (Slavin,
(
1995:5
5), serta prosess pembelajarann
pada
p
materi tersebut meliibatkan kegiattan percobaann
sehingga mem
mbutuhkan kerj
rja sama dan interaksi antarr
siswa untuk menganalisis
m
dan
d
menyelesaikan masalahh
bersama.
b
nelitian yang dilakukan
d
olehh
Berdasarkkan hasil pen
Eka
E
Noviana (2011) yaitu melalui pem
mbelajaran IPA
A
Terpadu
T
tipe connected dengan model kooperatif
k
tipee
wa mengalam
mi
STAD diperroleh hasil belajar sisw
peningkatan,
p
y
yaitu
dari hasil rata-rata
r
nilai pre-test
p
sebesarr
39,59,
3
setelah
h diberi perlak
kuan dan diaddakan post-test
diperoleh
d
hasiil rata-rata nillai sebesar 78,29. Penelitiann
yang
y
dilakukann oleh Eka No
oviana ini hasil belajar yangg
diteliti
d
hanya dari aspek koognitif saja, sehhingga penuliss
ingin
i
menindaaklanjuti peneelitian yang teelah dilakukann
oleh
o Eka Noviana dengan meeneliti hasil bellajar siswa darri
aspek
a
kognitif,, psikomotor, dan
d afektif.
Berdasarkkan uraian di atas, maka
m
penuliss
mengadakan
m
penelitian
p
yangg berjudul “ Penerapan
P
IPA
A
Terpadu
T
Tippe Connected dengan Modeel Cooperativee
Learning
L
untu
uk Meningkatkkan Hasil Belajjar Siswa padaa
Materi
M
Perubbahan Fisikaa dan Kim
mia di SMP
P
Muhammadiya
M
ah 6 Surabaaya”. Dari peenerapan IPA
A
Terpadu
T
diharrapkan guru teepat waktu dann tuntas dalam
m
melaksanakan
m
pembelajaran, materi tersam
mpaikan dengann
baik
b
sehingga hasil belajar siswa dapat tercapai
t
secaraa
maksimal.
m
Tujuan dari penelitiian ini antaara lain: (1))
Mendeskripsik
M
kan keterlaksaanaan modell Cooperativee
Learning
L
padaa pembelajaran IPA Terpadu tipe connectedd
materi
m
perubahhan fisika dan
n kimia. (2) Mendeskripsikan
M
n
hasil
h
belajar siiswa dalam pem
mbelajaran IPA
A Terpadu tipee
connected
c
denngan model Cooperative Learning
L
padaa
materi
m
perubahhan fisika dan
n kimia. (3) Mendeskripsikan
M
n
respons
r
siswa terhadap pem
mbelajaran IPA Terpadu tipee
connected
c
denngan model Cooperative Learning
L
padaa
materi
m
perubahhan fisika dan kimia.
k
Pembelajaran IPA Terp
padu merupakaan suatu bentukk
pembelajaran
p
yang memaddukan beberapa konsep dann
kajian
k
IPA dalam suatu pokok bahasann tertentu atauu
dengan
d
kata lain mengkaji suatu konsep dari sisi mataa
pelajaran
p
sertaa dalam tema atau topik. Peembelajaran inni
dapat
d
memberri pengalamann langsung seh
hingga pesertaa
didik
d
dapat menemukan
m
senndiri suatu konnsep IPA yangg
bermakna
b
dan otentik.
Tujuan dari
d
pembelajaaran IPA Terrpadu menuruut
Puskur
P
(2007:77), antara lain:
1. Meninngkatkan
effisiensi
dann
efektivitass
pembelajaran
2. Meninngkatkan minaat dan motivasi
97
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membantu
m
sisswa menumbuuhkan keteram
mpilan bekerjaa
sama, berfikir kritis,
k
dan kem
mampuan membbantu teman.
Pembelajaran kooperattif mempunyaii banyak tipee,
salah satunya adalah
a
Studentt Team Achieveement Devisionn
(STAD). STA
AD merupakaan salah saatu tipe darri
pembelajaran
p
kooperatif yang
y
paling sederhana
s
dann
merupakan
m
moodel yang baik bagi guru yangg baru memulaai
pembelajaran
p
kooperatif
k
dalaam kelas. Padaa pembelajarann
kooperatif
k
tipee STAD, sisw
wa dalam satuu kelas dibaggi
menjadi
m
bebeerapa kelomp
pok dengan masing-masing
m
g
beranggotakan
b
n 4-5 siswa.. Setiap kellompok haruss
heterogen,
h
yan
ng terdiri darri laki-laki daan perempuann,
memiliki
m
kemampuan yaang beragam
m, dan jikaa
dimungkinkan
d
berasal dari berbagai suku. Anggotaa
kelompok
k
salling memban
ntu satu sam
ma lain untukk
memahami
m
baahan pelajarann atau melakkukan diskusii.
Menurut
M
Slavvin (1995:71)) STAD terddiri dari limaa
komponen
k
utaama, yaitu pressentasi kelas, tim,
t
kuis, skorr
perkembangan
p
n individu, dan penghargaan tiim.
Tolok ukkur dalam peneelitian ini adalaah hasil belajarr
siswa. Hasil belajar digun
nakan sebagaii ukuran atauu
kriteria
k
bahw
wa siswa telaah mencapai suatu tujuann
pembelajaran.
p
Hal ini dapat tercapai apabiila siswa sudahh
memahami
m
m
materi
pelajarran dengan diiringi olehh
perubahan
p
ting
gkah laku yang lebih baik.
Perubahaan yang terjadii setelah proses belajar dapaat
berupa
b
kecakaapan, sikap, kebiasaan, daan kepandaiann.
Hasil
H
belajar bisa
b dijadikan indikator tingkkat penguasaann
siswa terhadap
p materi pelaajaran yang teelah diberikann.
Menurut
M
Blooom dan kawaan-kawan (dalam Arikuntoo,
2006:117)
2
tingkah laku sebbagai hasil belajar
b
tersebuut
mencakup
m
ranaah kognitif, afeektif, dan psikoomotor.
Materi yaang digunakann dalam peneliitian ini adalahh
materi
m
perubaahan fisika daan kimia. Perrubahan fisikaa
adalah
a
perubahhan yang tidak
k menghasilkann zat baru, sertaa
sifat komponnen penyusunnnya masih tetap samaa.
Perubahan
P
fisika dapat berrupa perubahaan bentuk dann
perubahan
p
wujud.
w
Perubaahan fisika yang berupaa
perubahan
p
ben
ntuk contohnyya adalah kayuu gelondongann
menjadi
m
kursii kayu. Perubbahan tersebut menunjukkann
terjadinya
t
paruubahan bentuk, karena hanya bentuknya sajaa
yang
y
berubahh sedangkan sifat-sifatnya masih samaa.
Sedangkan peerubahan fisikka yang beruupa perubahann
wujud
w
dapat kiita lihat misalnnya pada air yan
ng dimasukkann
ke
k dalam lemaari es maka akaan membeku, yaitu
y
wujudnyaa
berubah
b
dari cair menjad
di padat. Perrubahan kimiaa
merupakan
m
perrubahan yang menghasilkan zat baru, sertaa
diikuti
d
oleh perubahan
p
sifaat kimia dan reaksi kimiaa.
Perubahan
P
kim
mia dapat dissebabkan oleh
h pembakarann,
perkaratan
p
atauu korosi, dan peembusukan.

METOD
DE
Jenis pen
nelitian yang dilakukan daalam penelitiaan ini
adalah prre experimentaal design atauu eksperimen semu.
Rancangaan penelitian iini menggunakkan desain “prre-test
and post--test group desiign”.
Penelitian ini dilaakukan di SMP
P Muhammadiiyah 6
s
genapp tahun ajaran 2012Surabayaa, kelas VII C semester
2013.
knik pengumppulan data daalam penelitiaan ini
Tek
meliputi teknik tes, obbservasi, dan angket. Teknik tes
digunakann untuk mempperoleh data tentang
t
hasil belajar
b
kognitif siswa.
s
Tes yanng digunakan dalam penelitiian ini
adalah pre-test dan poost-test pada materi
m
IPA teerpadu
“Perubah
han fisika dan
d
kimia”. Teknik obsservasi
digunakann untuk mempperoleh data kinerja
k
siswa (aspek
(
afektif daan psikomotor)) dan data penggamatan pengelolaan
pembelajaran melalui pengamatann selama kegiatan
pembelajaran berlangsuung. Pengamat terdiri dari 3 orang
yaitu satuu guru kelas dan
an dua teman mahasiswa.
m
Pengamat
menilai dengan
d
membeerikan tanda cek
c (√) pada kolom
k
yang terssedia pada lem
mbar observasi sesuai dengann skala
penilaian. Teknik angkket digunakan untuk mendappatkan
data hasiil motivasi bellajar siswa terhhadap pembelajaran
yang diteerapkan di kellas. Siswa menngisi angket dengan
d
memberikkan tanda cekk (√) pada koolom sesuai dengan
d
pendapat mereka. Penggisian angket inni dilakukan setelah
s
kegiatan pembelajaran
p
bberakhir.
Tek
knik analisis daata dalam pen
nelitian ini meeliputi:
analisis keterlaksanaan
k
ppembelajaran, analisis hasil belajar
b
kognitif, analisis penilaaian kinerja, dan
d analisis anngket.
Hasil beelajar kognitif kemudian diigunakan untuuk uji
normalitaas, uji t berpasangan, dan uji
u t satu pihakk. Uji
normalitaas digunakan unntuk mengetahhui kenormalann kelas
yang diggunakan, uji t berpasangann digunakan untuk
mengetahhui adanya perbbedaan yang siignifikan antaraa hasil
pre-test dan
d hasil post-ttest, dan uji t satu pihak diguunakan
untuk meengetahui apakkah hasil post--test lebih baikk pretest
D
PEMBAH
HASAN
HASIL DAN
Hasil Pen
nelitian
Pengamattan terhadapp keterlaksan
naan pembelajaran
dilakukann oleh 1 orang pengamat yaittu guru IPA fissika di
kelas VII
V
C SMP Muhammadiiyah 6 Suraabaya.
Keberhassilan guru dalam
m melaksanakaan pembelajaraan IPA
Terpadu tipe connectted dengan model
m
Coopeerative
Learningg tersebut disajjikan dalam diagram batangg pada
Gambar 1.1
1 berikut:

Skor

Penerappan IPA Terpad
du Tipe Conneected dengan Model
M
Cooperaative Learning

4
3
2
1
0

0,05 dan dk sebesar 3 adalah 7,81, denngan demikian dapat
diketahuii karena X2hitunng < X2tabel, maaka H0 diterim
ma dan
H1 ditolaak. Jadi, dapatt disimpulkan bahwa kelas yang
digunakann sebagai sam
mpel penelitiaan merupakan kelas
yang berddistribusi norm
mal dengan taraff signifikansi 0,05.
0
Hasil pre-test dan post-test kemuudian dilakukaan uji t
berpasanggan. Uji t berpasangan dilakukan untuk
mengetahhui adanya perbbedaan yang siignifikan antaraa hasil
pre-test dan post-test.. Berdasarkan perhitungan uji t
berpasanggan diperoleh nnilai thitung sebeesar 14,443 dann nilai
ttabel denggan taraf signifikansi 0,05 seebesar 2,04. Karena
K
hasil yaang diperoleh thitung > ttaabel, maka haal ini
menunjukkkan bahwa teerdapat perbeddaan yang signnifikan
antara hasil pre-test dann post-test.
Hasil pre-test dan post-test juga dilakukan uji t satu
pihak daan diperoleh nilai thitung sebesar -9,822 dan
berdasarkkan tabel dengaan taraf signifikansi 0,05 dipeeroleh
nilai ttabel sebesar 1,67. K
Karena hasil yaang diperoleh thitung <
ttabel, maka hal ini menunnjukkan bahwaa hasil post-testt lebih
baik darip
pada hasil pre-test.
Penilaian kinerja siswa terdiri dari 2 aspek yaitu
aspek psikomotor dan aspek afektiff. Hasil pengaamatan
kinerja asspek psikomottor diperoleh persentase
p
skorr ratarata selam
ma 2 kali peertemuan disajjikan dalam bbentuk
diagram batang
b
berikut.

Skor Pert 1
1 3 4 6 8 10 12

Skor Pert 2

Kegiatan ke‐
Gam
mbar 1.1. Diag
gram Hasil Penngamatan
Keterlaksannaan Pembelajaaran pada Perteemuan 1 dan
Pertem
muan 2

80
70
60
50
40
30
20
10
0

7
74.54

Persentase Skor Rata‐rata

Nilai Rata‐rata

Berdasarkkan diagram baatang pada Gam
mbar 1.1 dapaat
diketahui
d
bah
hwa pada peertemuan perttama kegiatann
pembelajaran
p
yang mendaapat nilai terrendah adalahh
kegiatan
k
11 yaitu
y
pengelolaaan waktu, seedangkan padaa
pertemuan
p
keddua kegiatan pembelajaran
p
y
yang
mendapaat
nilai
n
terendah adalah kegiaatan 1 dan kegiatan 7 yaituu
memotivasi
m
siiswa dan mem
mbimbing kellompok dalam
m
mempresentasi
m
ikan hasil diskuusi.
Data hasiil belajar kogn
nitif siswa yaittu berupa hasil
pre-test
p
dan post-test.
p
Rataa-rata hasil belajar
b
kognitif
siswa dapat dinyatakan
d
dallam bentuk diagram
d
batangg
berikut.
b

41.94

Pre‐test

Post‐test

1000%

990%

94%

1

2

80%
8
60%
6
40%
4
20%
2

Pertemuann ke‐

Test

Gam
mbar 1.3 Diagram Persentasee Skor Rata-ratta
Kinerjja Siswa Aspekk Psikomotor pada
p
Pertemuann 1
dann Pertemuan 2

Gambar 1.2 Diagram Niilai Rata-rata Pre-test
P
dan
Postt-test
Berdasarkkan diagram baatang pada Gam
mbar 1.2 dapaat
diketahui
d
bahw
wa nilai rata-rrata pre-test siswa
s
sebesarr
41,94
4
dan setelah diadakan pembelajarann IPA Terpaduu
tipe
t
connected dengan mo
odel Cooperaative Learningg
kemudian
k
diad
dakan post-test diperoleh nilaii rata-rata post-test
t sebesar 744,54. Hasil pre-test dan postt-test kemudiann
digunakan
d
un
ntuk menguji kenormalann kelas (uji
normalitas)
n
dann uji t berpasan
ngan.
Hasil pree-test pada peertemuan pertaama dilakukann
analisis
a
untuk
k menghitungg normalitas yang
y
bertujuann
untuk
u
mengetaahui apakah saampel kelas yang
y
digunakann
penelitian
p
berd
distribusi norm
mal atau tidakk. Berdasarkann
hasil
h
perhitung
gan uji normalitas diperoleh X2hitung sebesarr
6,53,
6
sedangkaan X2tabel denggan taraf signifikansi sebesarr

Berddasarkan diagrram batang padda Gambar 1.3 dapat
diketahuii bahwa kinerjja siswa aspek
k psikomotor dalam
pembelajaran IPA Terppadu tipe connected dengan model
m
Cooperattive Learning ddiperoleh perseentase skor ratta-rata
pertemuaan 1 dan perteemuan 2 sebeesar 90% dan 94%,
karena presentase
p
skorr rata-rata darri kedua perteemuan
lebih darii 80% maka kinnerja siswa asp
pek psikomotorr pada
kedua perrtemuan berkriiteria sangat baaik.
Perssentase skor raata-rata kinerjaa siswa aspek afektif
a
selama 2 kali pertemuaan dapat disajiikan dalam diaagram
batang beerikut.
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100%
86%

84%

80%
60%

Pembahasan

40%
20%
1

2

Pertemuan ke‐

Gambar 1.4 Diagram Persentase Skor Rata-rata
Kinerja Siswa Aspek Afektif

Persentase

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 1.4 dapat
diketahui bahwa kinerja siswa aspek afektif dalam
pembelajaran IPA Terpadu tipe connected dengan model
Cooperative Learning diperoleh persentase skor rata-rata
pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 sebesar 86% dan 84%,
karena persentase skor rata-rata dari kedua pertemuan
lebih dari 80% maka kinerja siswa aspek afektif pada
kedua pertemuan berkriteria sangat baik.
Respons siswa merupakan apresiasi siswa terhadap
segala perlakuan dan media yang diberikan dalam proses
pembelajaran. Adapun hasil penyebaran angket respons
terhadap siswa yang telah diberi perlakuan dapat disajikan
pada grafik berikut.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

positifnya lebih dari 80% maka respons positif tersebut
berkategori sangat kuat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
siswa memberikan respons yang positif terhadap
pembelajaran yang telah dilakukan.

100%
100%100%100%
100%
97% 97%
97%

91%

79%

Respons Positif
21%

1

2

3

4

5

6

7

8

Respons Negatif
9%

0% 3% 3% 0% 0% 0% 3% 0%

9 10

Pernyataan

Gambar 1.5 Diagram Hasil Respons Siswa Terhadap
Perlakuan yang Telah Diterapkan.
Diagram batang hasil respons siswa pada Gambar
1.5,. menunjukkan respons siswa terhadap pembelajaran
yang telah diterapkan. Berdasarkan hasil penyebaran
angket kepada siswa yang telah diberi perlakuan yang
disajikan dalam diagram batang (Gambar 1.5)
menunjukkan bahwa siswa memberikan respons yang
positif terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Hal tersebut terbukti dengan adanya 100% siswa
menjawab senang terhadap pembelajaran IPA Terpadu
tipe connected dengan model Cooperative Learning pada
materi perubahan fisika dan kimia. Pada pernyataan
lainnya yang terdapat pada angket memiliki prosentase
minimal 79% dan rata-rata prosentase respons positifnya
sebesar 96%, karena prosentase rata-rata respons

Pada pertemuan pertama pengelolaan waktu mendapatkan
skor terendah, hal ini dikarenakan pada pertemuan
pertama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pembelajaran lebih dari 2 jam pelajaran (2x40 menit),
penyebab utamanya adalah persiapan dan pelaksanaan
praktikum LKS 1 yang membutuhkan waktu yang lama
karena siswa belum pernah menggunakan termometer
sehingga guru harus membimbing tiap kelompok secara
detail sesuai dengan fase 4 dalam pembelajaran kooperatif
yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar
(Ibrahim, 2000:10).
Pada pertemuan kedua kegiatan memotivasi siswa
dan membimbing kelompok dalam mempresentasikan
hasil diskusi mendapatkan skor terendah, hal ini
dikarenakan kegiatan memotivasi siswa memperoleh skor
rendah karena kegiatan demonstrasi sebagai motivasi
tidak berjalan dengan lancar, minuman bersoda yang
digunakan untuk memotivasi siswa ternyata sudah
berbusa terlebih dahulu sebelum direaksikan dengan
permen mentos, sehingga kegiatan motivasi kurang
mendapat perhatian dari siswa. Sedangkan kegiatan
membimbing kelompok dalam mempresentasikan hasil
diskusi memperoleh skor terendah dikarenakan guru lebih
berkonsentrasi mengendalikan siswa yang tidak presentasi
daripada membimbing kelompok yang sedang
mempresentasikan hasil diskusinya.
Tes hasil belajar kognitif siswa dilakukan melalui
pre-test dan post-test. Hasil pre-test diperoleh nilai ratarata sebesar 41,94 dan setelah diadakan pembelajaran IPA
Terpadu tipe connected dengan model Cooperative
Learning kemudian diadakan post-test dan diperoleh nilai
rata-rata sebesar 74,54. Hasil pre-test dan post-test
kemudian dilakukan uji t berpasangan untuk mengetahui
adanya pengaruh dari perlakuan yang telah diberikan.
Setelah hasil pre-test dan post-test dilakukan uji t
berpasangan diperoleh nilai thitung sebesar 14,443 dan
berdasarkan tabel dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh
nilai ttabel sebesar 2,04. Menurut Arikunto (2006: 308)
karena hasil yang diperoleh thitung > ttabel, maka hal ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara hasil pre-test dan post-test. Hasil pre-test dan posttest juga dilakukan uji t satu pihak dan diperoleh nilai
thitung sebesar -9,82 dan berdasarkan tabel dengan taraf
signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,67.
Menurut Sudjana (2005: 239) karena hasil yang diperoleh
thitung < ttabel, maka hal ini menunjukkan bahwa hasil posttest lebih baik daripada hasil pre-test.

100
96

Penerappan IPA Terpad
du Tipe Conneected dengan Model
M
Cooperaative Learning

Penilaiann kinerja siswaa terdiri dari 2 aspek, yaituu
aspek
a
psikom
motor dan aspeek afektif. Seelama kegiatann
pembelajaran
p
berlangsung pengamatan
p
teerhadap keduaa
aspek
a
kinerja siswa dilakukkan oleh 2 oraang pengamatt,
pengamat
p
pertaama mengamaati dan menilai kelompok 1,2,
dan
d 3, sedangkkan pengamat kedua
k
mengam
mati dan menilaai
kelompok
k
4, 5,, dan 6.
Persentasse rata-rata skor kinerja siswa aspekk
psikomotor
p
paada pertemuann pertama sebbesar 90% dann
pada
p
pertemuuan kedua persentase rataa-rata skornyaa
meningkat
m
men
njadi 94%. Haal ini dikarenak
kan siswa lebihh
antusias
a
terhaadap praktikuum pada perttemuan keduaa
dibandingkan
d
d
dengan
praktikkum pertemuann pertama. Padaa
pertemuan
p
perrtama persentaase skor teren
ndahnya adalahh
81% dan perseentase skor tertiingginya adalahh 100%, begituu
juga
j
pada perttemuan kedua persentase sko
or terendahnyaa
adalah
a
81% dan persentasse skor tertin
ngginya adalahh
100%. Karenaa persentase skkor rata-rata kelas
k
lebih darri
80%, maka hal
h ini menunjjukkan bahwa kinerja siswaa
aspek
a
psikomo
otor berkategorri sangat baik.
Persentasse rata-rata sko
or kinerja sisw
wa aspek afektiff
pada
p
pertemuaan pertama sebeesar 86% dan pada
p
pertemuann
kedua
k
persentaase rata-rata skoornya menurun
n menjadi 84%
%.
Hal
H ini dikarennakan pada peertemuan keduua aspek ketigaa
dan
d
keempatt yaitu menngajukan pertanyaan dann
memberikan
m
p
pendapat
serta menanggapi pendapat
p
orangg
lain
l
mengalam
mi penurunan karena kegiaatan presentasi
hasil diskusi berlangsung lebih singkaat
penyampaian
p
dengan perrtemuan perttama.
dibandingkan
d
Padaa
pertemuan
p
perrtama persentaase skor teren
ndahnya adalahh
70%
7
dan perseentase skor tertiingginya adalahh 100%, begituu
juga
j
pada perttemuan kedua persentase sko
or terendahnyaa
adalah
a
70% daan persentase skor
s
tertingginyya adalah 90%
%.
Karena
K
persenttase rata-rata skornya
s
lebih dari
d 80%, makaa
hal
h ini menunnjukkan bahwaa kinerja siswaa aspek afektif
juga
j
berkategoori sangat baik.
Berdasarkkan diagram baatang pada Gam
mbar 1.5, dapaat
diketahui
d
bahw
wa hampir sem
mua pernyataann yang terdapaat
pada
p
angket respons
r
mendaapatkan respon
ns positif darri
siswa. Dari 10 pernyataan pada angket, 5 diantaranyaa
mendapat
m
resppons positif 10
00%, 3 diantaraanya mendapaat
respons
r
positiif 97%, 1 peernyataan menndapat responss
positif
p
91%, dan
d 1 pernyataaan mendapat respons positif
79%.
7
Pernyataaan yang mend
dapat respons positif
p
terendahh
adalah
a
pernyaataan ke-9 yaitu tanggapan terhadap LKS
S
yang
y
dibagikaan. Siswa yanng memberi respons
r
positif
bahwa
b
LKS yaang dibagikan mudah
m
dipaham
mi hanya 79%
%,
hal
h ini karena beberapa
b
siswaa kesulitan dalaam pelaksanaann
praktikum
p
pada pertemuan peertama.

PENUTU
UP
Simpulan
n
Berdasarkkan penelitian yang telah dillakukan maka dapat
ditarik sim
mpulan sebagaai berikut:
1. Keterlaksanaan peembelajaran IPA
I
Terpadu tipe
conneected dengan model Coooperative Leaarning
memiiliki skor rata-rata pada pertemuan
p
peertama
adalahh 3,4 dan pada pertemuan kedua adalahh 3,3.
Rata-rrata skor keddua pertemuann memiliki kriteria
k
keterllaksanaan denggan kategori baik.
2. Hasil belajar kogniitif siswa padaa pembelajarann IPA
Terpaadu tipe conneected dengan model Coopeerative
Learn
ning adalah nillai rata-rata prre-test sebesar 41,94
dan nilai
n
rata-rata post-test
p
sebesaar 74,54. Hasiil pretest dan post-tesst kemudian dilakukan uji t
berpasangan dan ujii t satu pihak, dari
d hasil uji sttatistik
menyatakan bahwa hasil post-testt lebih baik darripada
hasil pre-test, denggan demikian dapat disimppulkan
bahwaa melalui peembelajaran IPA
I
Terpaduu tipe
conneected dengan model
m
Cooperaative Learningg hasil
belajaar siswa mengaalami peningkatan.
Hasil kinerja siswa aspek psikomootor pada perteemuan
ma dan pertem
muan kedua memiliki
m
perseentase
pertam
rata-raata skor sebesaar 90% dan 94%
%, karena perseentase
skor rata-ratanya lebih dari 80
0%, maka haal ini
wa kinerja sisw
wa aspek psikoomotor
menunnjukkan bahw
berkattegori sangat baik.
b
Sedangkaan hasil kinerja siswa
aspek
k afektif padaa pertemuan pertama
p
dan kedua
memiiliki persentasee rata-rata sko
or sebesar 86%
% dan
84%, karena persenntase rata-rata skornya lebihh dari
menunjukkan bahwa
b
kinerja siswa
80%, maka hal ini m
aspek
k afektif juga beerkategori sang
gat baik.
3. Respo
ons siswa terhhadap pembelajaran IPA teerpadu
tipe connected
c
denggan model Coooperative Leaarning
pada materi perubahhan fisika dan kimia adalah siswa
berikan responns positif yaituu dengan proseentase
memb
rata-raata respons possitif sebesar 97
7%.
Saran
penelitiian yang telahh dilakukan, maka
Berdasarkkan
peneliti menyampaikan
m
beberapa sarann, antara lain:
1. Jumlaah pengamat kinerja siswa untuk kelas yang
jumlaah siswanya lebbih dari 30 sehharusnya lebih dari 2
orang
g pengamat, sehingga
s
lebih
h efektif dan fokus
dalam
m mengamati kiinerja tiap sisw
wa.
2. Kegiaatan presentaasi penyampa
aian hasil ddiskusi
hendaaknya diberikaan waktu lebbih dari 15 menit
sehinggga kegiatan tanya
t
jawab teentang hasil diskusi
d
(menggajukan pendapat dan meenanggapi penndapat
orang
g lain) lebih meeningkat.
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3. Guru dap
pat mengaplikkasikan pembbelajaran IPA
A
Terpadu tiipe connected dengan modeel Cooperativee
Learning sebagai altern
rnatif pembelaajaran, karenaa
pembelajarran tersebut berguna untuk melatih siswaa
dalam bekeerja sama dan dalam berdiskuusi, serta siswaa
akan lebih tertarik
t
dan tiddak jenuh.
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