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A
Abstrak
Penelitiian ini bertuju
uan untuk menndeskripsikan kketerlaksanaan pembelajarann, hasil belajar siswa, dan reespons
siswa setelah
s
diadakaannya penerap
pan strategi peembelajaran geeneratif pada pembelajaran IPA Terpadu tema
rokok. Penelitian
P
ini dilakukan
d
di kelas VIII H SM
MP Negeri 2 Jo
ombang tahun ajaran 2012/2
2013 semester genap
g
yang teerdiri dari 25 siswa.
s
Jenis peenelitian ini addalah Pre Expeerimental Desiign dan metodde analisis deskkriptif
kuantitaatif. Dari hasiil penelitian, menunjukkan
m
bahwa: (1) Peelaksanaan pembelajaran strrategi pembelaajaran
generattif pada pembeelajaran IPA Terpadu
T
tema rokok telah dilakukan
d
denggan kriteria baaik dan sangatt baik
dengan skor rata-rataa sebesar 3,377 dan 3,75. (22) Ketuntasan klasikal siswa dalam menggikuti pembelaajaran
s
diperolehh thitung
strategi pembelajaran generatif padaa pembelajarann IPA Terpadu tema rokok mencapai 92%, serta
b
aspek afektif
a
sebesarr 9,83 dan ttabeel sebesar 1,71. Karena thitunng > ttabel maka hipotesis diteerima. Hasil belajar
menunjukkan peningk
katan, pada pertemuan pertam
ma nilai afektiif secara klasikkal adalah 78,667% dan menggalami
motor secara klasikal
peningkkatan pada perrtemuan kedua menjadi 89,000%. Pada hasill belajar siswaa aspek psikom
adalah 87,42%. Hal ini
i menunjukkkan bahwa straategi pembelajaaran generatif pada tema rokkok sesuai terhhadap
hasil beelajar siswa. (3)
( Siswa mem
mberikan respoons yang sanggat baik terhaddap pembelajaaran dengan sttrategi
pembelajaran generatiif.
Kata Kunci:
K
Strateggi Pembelajaran Generatif, Tema Rokok
k, Keterlaksanaaan Pembelajaaran, Hasil Beelajar,
Respo
ons Siswa.
A
Abstract

Aims of
o the researchh are to descrribe learning pprocess, studeent achievem
ment, and student responsess with
strategy generative learning werre implementted on webbeed science leerning at cigaarette theme. This
researcch conducted
d in class of VIII H at SMPN
S
2 Jom
mbang in eveen semester of academic year
2012/22013 with 25 students. Th
his research was
w conductedd by Pre Expperimental Deesign and thee data
were analysed
a
by t-test analysiis and descriiptive quantitative analyssis method. Conclusion
C
o the
of
researcch are: (1) The implemen
nt of strategyy generative learning
l
at cigarette them
me conducted with
good criteria
c
and veery good criteeria because aaverage obtainned was 3,377 and 3,75. (2) Student classical
compleeteness in atteending strateggy generative learning achieved 92%. Obtained
O
tcountt was 9,83, ttabble was
1,71. Because
B
tcountt > ttable thereefore hypotheesis accepted. For aspect affective stuudent achieveement
increasse indicate, thhe first meetinng classical afffective valuee is 78,67% annd increase exxperience in ssecon
meetin
ng become 89,00%. Studen
nts achievemeent of aspect psychomotor
p
in a classicall 87,42%. It shows
s
that strrategy generaative learningg at theme of cigarette connsistent with students learn
ning achievem
ment.
(3) Stuudents give veery good respoonses on learnning with straategy generative learning.
Keywords: Strategyy Generative Learning, Ciigarette Them
me, Learning Process, Student Achieveement,
Studentts Responses.

PENDAHULU
P
UAN
Pendidikan
P
merupakan
m
salaah satu faktorr penting bagi
kemajuan
k
suattu bangsa. Penndidikan adalaah usaha sadarr
terencana
t
untuuk mewujudkann suasana belaajar dan prosess
pembelajaran
p
agar peseerta didik secara aktiff
mengembangk
m
kan potensi diirinya. Hal teersebut tertuliss
pada
p
UU No. 20 tahun 2003
3 tentang Sisteem Pendidikann
Nasional,
N
bahhwa fungsi pendidikan adalah untukk
mengembangk
m
kan kemampuaan serta meninngkatkan mutuu
kehidupan
k
daan martabat manusia. Sekkolah sebagaai

lembaga pendidikan forrmal merupakaan tempat terjaadinya
proses pembelajaran yang
y
diusahakkan dengan seengaja
untuk meengembangkann kepribadian dan
d segenap potensi
siswa sehhingga merekaa dapat tumbuuh dan berkem
mbang
sesuai dengan tujuan peendidikan nasioonal.
Ilm
mu Pengetahhuan Alam (IPA) berdassarkan
(Puskur, 2007) adalah cara mencarii tahu tentang alam
n hanya penguuasaan
secara sisstematis, sehinngga IPA bukan
kumpulan
n pengetahuann yang berupa fakta-fakta, koonsepkonsep, atau
a
prinsip-prrinsip saja tetaapi juga meruupakan
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suatu proses penemuan. Pendidikan
P
IP
PA diharapkann
dapat
d
menjad
di wahana bagi
b
peserta didik untukk
mempelajari
m
diri
d sendiri dan
n alam sekitar,, serta prospekk
pengembangan
p
n lebih lanjutt dalam meneerapkannya ddi
dalam
d
kehiduppan sehari-hari..
Secara umum IPA di
d tingkat SMP
P meliputi tigaa
mata
m
pelajaraan yaitu Fissika, Kimia, dan Biologii.
Kurikulum
K
20006 menghen
ndaki pembellajaran Fisikaa,
Kimia,
K
dan Biiologi diajarkaan secara terpaadu. Salah satuu
karakteristik
k
IPA
I
terpadu adalah
a
holistikk (utuh) yangg
berarti
b
satu tem
ma atau pokok
k bahasan akann dikaji secaraa
menyeluruh
m
deengan berbagai disiplin ilmu. Pembelajarann
terpadu
t
menurrut (Fogarty 1991) mengem
mukakan bahwaa
terdapat
t
10 model keterp
rpaduan pembbelajaran IPA
A
terpadu,
t
tetapi dari ke-10 model keterpaaduan tersebuut
terdapat
t
3 model
m
keterpaaduan IPA yang
y
potensiaal
diterapkan
d
di Indonesia
I
(Pusk
kur, 2007).
Salah satu
s
prinsip paaling penting dari psikologi
pendidikan
p
a
adalah
guru tidak hanya semata-mataa
memberikan
m
p
pengetahuan
k
kepada
siswa.. Siswa haruss
membangun
m
p
pengetahuan
d dalam benaknya sendirii.
di
Suatu perubahhan mendasarr sedang terjjadi di dalam
m
psikologi
p
pendidikan yaitu dengan teori konstruktiviss.
Berdasarkan
B
teeori konstruktiivis siswa senddiri yang haruss
secara pribadii menemukan dan menerappkan informasi
kompleks,
k
meengecek inforrmasi dibandin
ngkan dengann
aturan
a
lama dan
d memperbaaiki aturan lam
ma itu apabilaa
tidak
t
sesuai (Nur, 2008). Selain teori konstruktiviss
pembelajaran
p
j
berperan penting dalam
m
aktif di kelas juga
membangun
m
p
pengetahuan
kepada
k
siswa. Pembelajarann
aktif
a
merup
pakan
bentu
uk
pembelaajaran
yangg
memungkinkan
m
n siswa berperran secara aktif dalam prosess
pembelajaran.
p
Berdasaarkan hasil waawancara denggan salah satuu
guru
g
bidang sttudi IPA di SM
MP Negeri 2 Jo
ombang tanggaal
12 Oktober 20012, diperoleh informasi bah
hwa di sekolahh
tersebut
t
pada tahun ajaran 2012/2013 inni sudah mulaai
menerapkan
m
I
IPA
Terpadu dengan meng
ggunakan satuu
guru
g
mata pelajaran IPA pada
p
setiap keelasnya namunn
belum
b
terlaksaana dengan maksimal.
m
Hal ini disebabkann
guru
g
pengajar bidang studi IPA
I
tersebut hanya
h
memilikki
kompetensi
k
mengajar
m
untukk satu mata peelajaran, tetapi
diminta
d
untuk
k mengajar kee-3 mata pelaj
ajaran tersebutt.
Sehingga prosses belajar meengajar lebih condong padaa
satu bidang studi,
s
dan unttuk bidang sttudi lain yangg
kompetensi
k
meengajarnya tidaak dimiliki olehh guru tersebuut
banyak
b
tujuann pembelajaraan dari materi yang belum
m
tersampaikan
t
sepenuhnya.
s
K
Ketidakterpadua
an dapat dilihaat
juga
j
dari belum
m ada pembah
hasan yang utuuh dari konsepp
yang
y
seharusnnya dapat dippadukan padaa materi yangg
disampaikan,
d
selain itu juuga terlihat dari
d
perangkaat
pembelajaran
p
yang dibuat masih sendiri-sendiri antaraa
mata
m pelajarann Biologi, Fisik
ka, dan Kimia.

Paada proses pem
mbelajaran IPA
A di SMP Neggeri 2
Jombang masih didomiinasi oleh guruu atau berpusatt pada
guru (teaacher centeredd). Pembelajarran yang dilakkukan
adalah pembelajaran
p
konvensional yaitu guru hanya
memberikkan informasi dan mengharrapkan siswa untuk
menghafaal dan menngingat apa yang dipeelajari.
Pembelajjaran konvensional dipilih karena materii atau
bahasan yang
y
diajarkann terlalu banyaak sedangkan waktu
w
yang terssedia untuk mata
m
pelajaran IPA masih kuurang.
Oleh seb
bab itu, guruu lebih mem
milih mengguunakan
pembelajaran konvensioanal darippada mengguunakan
b
ataupuun metode-meetode. Pembelajaran
strategi belajar
konvensional membuuat guru terrlalu mendom
minasi
daripada siswa sehingga secaraa tidak lanngsung
menyebabbkan kegiatann pembelajarann kurang aktiif dan
cenderun
ng pasif sehinggga pembelajaraan menjadi satuu arah
atau pem
mbelajaran yangg berpusat padaa guru. Menuruunnya
tingkat keaktifan
k
sisw
wa secara tiddak langsung akan
menyebab
bkan siswa kkurang bisa memahami konsep
k
pembelajaran yang dissampaikan oleeh guru. Renddahnya
tingkat pemahaman sisw
wa terhadap konsep
k
pembelajaran
yang diisampaikan ooleh guru akan
a
menyebabkan
rendahnyya hasil belajar yang dipeeroleh siswa. Hasil
belajar yang
y
didapat ssiswa masih banyak
b
yang bbelum
mencapaii kriteria ketunntasan minimal (KKM) yangg telah
ditetapkaan. Kriteria kketuntasan minimal
m
yang telah
ditentukaan untuk mata ppelajaran IPA adalah
a
80.
Unntuk
mengaatasi
permaasalahan
terrsebut,
diperlukaan suatu inovvasi dalam pembelajaran
p
salah
satunya dengan strattegi pembelaajaran yang dapat
membuatt siswa aktiff dalam kegiiatan pembelaajaran,
mampu memberikan kkesempatan kepada
k
siswa untuk
mengunggkapkan pikirann atau pendappat terhadap koonsep,
mampu menghargai gagasan oraang lain, mampu
m
memberikkan kesempattan kepada siswa
s
untuk peduli
p
terhadap konsepsi awall, sehingga nanntinya pembelajaran
gi berpusat padda guru melainkan berpusatt pada
tidak lag
siswa. Guru
G
harus memiliki su
uatu strategi yang
menekankkan pada peengontruksian pengetahuan oleh
siswanyaa sendiri untukk menciptakan pembelajarann yang
bermaknaa, salah satunyya dengan meenggunakan sttrategi
pembelajaran generatif..
Peembelajaran generatif
g
(geenerative learrning)
pertama kali diperkenaalkan oleh Osb
borne dan Witttrock.
Menurut Osborne dan Wittrock pem
mbelajaran genneratif
yaitu
pembelajaran
pada
yang
menekankan
m
penginteggrasian secaraa aktif pengetaahuan baru dengan
d
menggunnakan pengetahhuan yang su
udah dimiliki siswa
sebelumnnya (Grabowsski, 2007). Inntisari dari sttrategi
pembelajaran generattif adalah bahwa
b
otak tidak
menerimaa informasi dengan pasif,
f, melainkan justru
dengan aktif mengkoonstruksi suattu interpretasii dari
informasii tersebut kemuudian membuaat kesimpulan.
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METODE
M
Penelitian
P
ini menggunakann desain “One group pretest
posttest”
p
denggan tujuan unttuk mengetahu
ui peningkatann
kemampuan
k
siswa setelahh mengikuti pembelajarann.

Sampel dari
d penelitian ini adalah 25 siswa kelas VIII-H
V
SMP Neegeri 2 Jombaang pada sem
mester genap tahun
pelajaran 2012-2013. IInstrument yanng digunakan dalam
mengumppulkan data adalah lembar observasi, tess, dan
Lembar
observasi
untuk
angket.
digunakan
mengumppulkan data keterlaksanaan pembelajaran, hasil
belajar afektif,
a
dan hhasil belajar psikomotor
p
m
melalui
metode observasi.
o
Tes ddigunakan untuuk memperolehh data
pretest-poosttest hasil beelajar kognitiff. Sedangkan angket
a
digunakann untuk menngetahui respoons siswa terrhadap
pembelajaran.
s
Data hasil observaasi dan angkeet dianalisis secara
deskriptiff kuantitatif m
menggunakan patokan rubrikk dan
kriteria innterpretasi skorr. Pada data hassil tes dilakukaan uji t
berpasanggan untuk menngetahui signifiikansi perbedaaannya.
Namun seebelumnya, dillakukan uji norrmalitas sampell.
D
PEMBAH
HASAN
HASIL DAN
Penerapann strategi pembelajarann generatif pada
pembelajaran IPA Terpadu tema rokok
k telah dilakukkan di
kelas VIIII H SMP Negeri 2 Jo
ombang dalam
m dua
pertemuaan.
Keterlakksanaan
renccana
pelakssanaan
pembelajaran pada seetiap pertemuuan disajikan pada
1
Gambar 1.

Skor

Beberappa penelitian yang
y
pernah dilakukan terkait
dengan
d
strateegi pembelajaaran generatiff antara lainn
penelitian
p
Rah
hayu (2005) menggunakan pembelajarann
generatif
g
untu
uk meningkatkan aktivitas siiswa dan hasil
belajar
b
siswa memperoleh ketuntasan kllasikal sebesarr
93,48%.
9
Seedangkan
peenelitian
laiin
mengenaai
pembelajaran
p
generatif yaituu oleh Fitriyan
ningsih (2011))
memperoleh
m
h
hasil
bahwa pembelajaran
p
g
generatif
dapaat
menciptakan
m
p
pembelajaran
bermakna, reten
nsi pemahamann
siswa, dan kem
mampuan transfer pengetahuaan siswa.
Berdasaarkan analisis Kompetensi Dasar, materri
sistem pernappasan (biologii) yang ada di kelas VIIII
semester 1 dipadukan dengan materi zaat adiktif dann
psikotropika
p
(kkimia) yang ada
a di kelas VIIII semester 2,
dan
d materi peeran manusia dalam
d
mengelo
ola lingkungann
(biologi)
(
yang ada di kelas VII
V semester 1 secara Webbedd
pada
p
tema Rokok.
R
Modell keterpaduan tipe webbedd
merupakan
m
saalah satu modeel keterpaduan
n IPA terpaduu
yang
y
potensiaal untuk diteraapkan dengan menggunakann
pendekatan
p
tem
matik karena konsep-konsep
p dalam setiapp
kompetensi
k
daasar memiliki karakteristik yang berbeda-beda
b
dan meengandung konnsep yang saaling berkaitann
tetapi
t
tidak beririsan seh
hingga untuk menghasilkann
kompetensi
k
y
yang
utuh maaka konsep-koonsep tersebuut
harus
h
dikaitkann dengan tema.
Tema rokok
r
digunakaan pada peneliitian ini karenaa
bersifat
b
kontekkstual atau dek
kat dengan kehhidupan sehari-hari
h
sehingga siswa dapat berfikir kritis dan berfikirr
tingkat
t
tinggi.. Pada tema rokok
r
dideskriipsikan bahayaa
rokok
r
bagi kesehatan
k
khuususnya sistem
m pernapasann.
Penyakit
P
sisteem pernapasann yang diakibbatkan karenaa
rokok
r
diantaaranya adalaah bronkitis, pneumoniaa,
emfisema,
e
d
dan
kanker paru-paru. Selain ituu
dideskripsikan
d
n bahaya rokokk bagi lingkuungan sehinggaa
diharapkan
d
sisswa tidak lagi mengkonsum
msi rokok dann
tidak
t
mencoba menggunakaan rokok baggi yang belum
m
pernah
p
mengko
onsumsi sebelu
umnya.
Pada proses
p
pembelaajaran ini dihharapkan siswaa
dapat
d
lebih aktif
a
dalam prroses pembelaajaran (student
centered)
c
seh
hingga dapat meningkatkann pemahamann
siswa terhadapp suatu materi dan secara tidak
t
langsungg
dapat
d
meningkkatkan hasil belajar
b
siswa meliputi
m
aspekk
kognitif,
k
afektif, dan psikom
motor. Berdasarrkan uraian haal
tersebut
t
di ataas, maka akan
n dilakukan penelitian
p
yangg
bertujuan
b
unntuk mendeeskripsikan keterlaksanaann
pembelajaran,
p
hasil belajarr siswa, dan respons siswaa
terhadap
t
penerrapan strategi pembelajaran generatif padaa
pembelajaran
p
I
IPA
Terpadu teema rokok.

5
4
3
2
1
0

Pertemuan
n1
Pertemuan
n2
1

3

5

7

9

Aspek yyang diamati
Gamb
bar 1. Grafik kketerlaksanaan pembelajaran
Keterangan:
Aspek 1 = Tahap eksploorasi
Aspek 2 = Tahap pemfookusan
Aspek 3 = Tahap tantanngan
Aspek 4 = Tahap penerapan
Aspek 5 = Pengelolaam
m waktu
Aspek 6 = Kesesuaian K
KBM dengan tujuan
t
pembelaajaran
Aspek 7 = Kesesuaian ttahapan (sintakks)
Aspek 8 = Pembelajarann berpusat pad
da siswa
Aspek 9 = Siswa antusiias
Aspek 100= Guru antusias
Grrafik pada G
Gambar 1 menunjukkan
m
bbahwa
keterlaksanaan strategii pembelajarann generatif dengan
d
tema rokkok di kelas V
VIII H SMP Negeri 2 Jom
mbang
selama 2 pertemuan m
menunjukkan peningkatan untuk
kriteria seetiap aspek yanng diamati.
Paada pertemuann pertama kritteria penilaian yang
diperoleh
h berdasarkan hasil pengam
matan adalah sangat
s
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mengembbangkan materri. Dari pelakssanaan pembelajaran
yang telaah dilakukan daapat terlihat baahwa guru dalaam hal
ini penelliti memiliki pengetahuan dan
d
wawasan yang
tinggi dan
d
dapat teerlihat dari kemampuan guru
membimbbing siswa meenetapkan kon
nteks permasalahan,
mendamppingi siswa daalam diskusi, membimbing siswa
dalam mendapatkan keesimpulan akhiir dan membim
mbing
siswa merangkum
m
keggiatan pembelajaran. Guru juga
memiliki keterampilan yang baik dann ditunjukkan ketika
k
mampu membimbing
m
siiswa bekerja dalam
d
kelompook dan
melakukaan pengujian terhadap
t
kesim
mpulan awal. S
Selain
itu, guru juga memilikki etos akadem
mik yang tingggi, dan
berani un
ntuk mengemass dan mengemb
bangkan materri. Hal
ini terlihhat dari kem
mampuan gu
uru mengekspplorasi
pengetahuuan awal sisw
wa dan menddorong siswa dalam
d
mengeluaarkan pendapaatnya. Pada saaat proses keggiatan
pembelajaran berlanggsung guru juga memiliki
kepercayaan diri yyang besar sehingga proses
p
pembelajaran yang dilaakukan dapat berjalan dengann baik.
Dari sem
mua yang telahh dijelaskan terrsebut menunjuukkan
bahwa pengelolaan
p
yaang dilakukan
n oleh guru sudah
terlaksana dengan baikk dan dapat teerlihat pada leembar
pengamattan pembelajarran.
Haasil belajar sisswa dari aspekk kognitif dipeeroleh
melalui hasil pre-testt dan post-teest yang kem
mudian
dibanding
gkan dengan menggunakann batas KKM yang
digunakaan pada SMP Negeri 2 Jombang untuk mata
pelajaran
n IPA sebesar 880. Berdasarkaan hasil analisiss hasil
belajar siswa pada aspeek kognitif yang digambarkann pada
Gambar 2 di bawah ini.

100

Nilai

baik,
b
baik, dann cukup. Aspeek yang mempperoleh kriteriaa
cukup
c
disini adalah
a
pengelo
olaan waktu kegiatan belajarr
mengajar
m
(KBM
M) yang hanya mendapatkan
n skor rata-rataa
2,33.
2
Waktu yang disediiakan dengan waktu yangg
dibutuhkan
d
daalam kenyataaanya kurang pas
p dan sedikit
adanya
a
perpannjangan wakttu. Perpanjanggan waktu inni
dikarenakan
d
p
pada
pertemuann pertama terdapat kegiatann
pengujian
p
hipootesis melalui kegiatan
k
praktiikum dan siswaa
belum
b
terbiassa dengan ad
danya kegiataan praktikum
m,
sehingga meempengaruhi banyaknya waktu yangg
dibutuhkan
d
unttuk kegiatan prraktikum.
Berdasaarkan
penellitian
sebeluumnya
olehh
Fitrianingsih
F
(2011)
pada
p
penerappan
strategi
pembelajaran
p
generatif memiliki
m
kekuurangan yaituu
banyak
b
wakktu yang dibutuhkan
d
d
dalam
prosess
pembelajaran.
p
Menurut Osbborne dan Cosgrove (dalam
m
Wena,
W
2008) strategi
s
pembeelajaran generaatif memiliki 4
tahapan
t
yaituu pendahuluann (eksplorasi),, pemfokusann,
tantangan,
t
dan
n penerapan. Keseluruhan
K
taahapan-tahapann
strategi pembeelajaran generaatif tersebut dillakukan sendirri
oleh
o
siswa daan guru hany
ya sebagai fassilitator. Siswaa
dituntut
d
untu
uk mendiskuusikan dan mengeksplorr
pengetahuan
p
a
awal
siswa dengan teman diskusi untukk
memperoleh
m
h
hipotesis
awal, kemudian meenguji hipotesiss
awal
a
tersebut dengan melakkukan percobaaan. Dari hasil
percobaan
p
terrsebut dilakuk
kan diskusi kembali
k
untukk
mendapatkan
m
kesimpulan
k
akh
hir dari hipotesis yang dibuaat
siswa dan pengetahuan
p
b
baru
yang diperoleh akann
disimpan
d
dalam
m memori janggka panjang. Oleh
O
karena ituu,
pada
p
pelaksaanaan strateg
gi pembelajaaran generatiff
membutuhkan
m
waktu yang tidak sedikitt. KBM padaa
pembelajaran
p
i telah berpuusat pada siswaa, tetapi dalam
ini
m
pembelajaran
p
i guru maupuun siswa sama--sama antusias.
ini
Pada peertemuan keduua menunjukkaan peningkatann
kriteria
k
rata-raata skor untukk setiap aspek yang diamatii.
Pada
P
pertemuaan kedua kriteeria penilaian yang
y
diperolehh
berdasarkan
b
hasil
h
pengamattan adalah saangat baik dann
baik.
b
Untuk krriteria pengelollaan waktu KB
BM mengalam
mi
peningkatan
p
dari
d
cukup meenjadi baik. Paada pertemuann
kedua
k
ini sisw
wa tidak mellakukan kegiaatan praktikum
m
seperti pada pertemuan pertama melainkan hanyaa
melakukan
m
pen
ngamatan dan diskusi kelom
mpok, sehinggaa
waktu
w
yang dipperlukan pada pertemuan inii sesuai dengann
waktu
w
yang telah dised
diakan dan tidak terjaddi
penambahan
p
w
waktu.
Hasil keterlaksanaann RPP selamaa
2x40
2
menit setiap pertem
muan menunjukkan bahwaa
seluruh tahaapan pembelajaran dapaat terlaksanaa
seluruhnya, deemikian pula paada pertemuann kedua seluruhh
tahapan
t
pembeelajaran dapat terlaksana
t
seluuruhnya.
Menuru
ut Sa’ud 2006 dalam Sriyatti (2008), guruu
memiliki
m
penngetahuan daan wawasan yang tinggii,
keterampilan
k
yang handal, kepercayaan diri dan etoss
akademik
a
yangg tinggi, dan berani
b
untuk mengemas
m
dann

50

53,2

90,6
9

0
P
Pre‐test
Post‐‐test
Gamba
ar 2. Grafik haasil belajar sisw
wa aspek kognitif
Beerdasarkan hhasil pembelaajaran yang telah
dilakukann dengan strattegi pembelajaaran generatiff pada
pembelajaran IPA Terppadu diperoleh hasil bahwa sttrategi
pembelajaran generatif yang dilakkukan menunjuukkan
hasil yanng sangat baik pada hasil beelajar aspek koognitif
yang diliihat dari nilai post-test. Selaain itu, hasil bbelajar
afektif dan
d
psikomotoor yang peniilaiannya dilakkukan
dengan pengamatan saat praktikkum dan beekerja
k juga menunjuukkan hasil baiik.
kelompok
Daari gambar di aatas dapat dilihhat bahwa nilaai ratarata hasill belajar siswaa pada aspek kognitif meniingkat
dari 53,20 menjadi 90,660. Peningkataan nilai hasil bbelajar
ini karenna diterapkan strategi pem
mbelajaran genneratif
pada pem
mbelajaran IPA
A Terpadu.
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pembelajaran generatiff ini terjadi in
nteraksi antar siswa
dengan in
ntensitas yang tinggi. Aspekk afektif yang dinilai
d
pada pembelajaran inni diantaranya: teliti, tangggung
jawab, beertanya, dan beerpendapat.
Peersentase rata--rata hasil beelajar siswa aspek
afektif seecara klasikal selama 2 perrtemuan menggalami
peningkaatan. Pada peertemuan pertaama rata-rata hasil
belajar siswa
s
aspek afektif secarra klasikal seebesar
78,67% sedangkan paada pertemuann kedua menggalami
peningkaatan menjadi 89,00%. Selain
n itu, hasil pennilaian
aspek affektif rata-rataa siswa selam
ma dua perteemuan
diperoleh
h 2 kriteria yaaitu sangat kuaat dan kuat. H
Hal ini
menunjuk
kkan siswa anttusias dalam pembelajaran
p
d
dengan
menggunnakan strategii pembelajaraan generatif tema
rokok. Hal
H ini dapat dillihat pada Gam
mbar 3 di bawaah ini.
90,00%
%

Rata rata
Rata-rata
Afektif

Pada setiap
s
pertem
muan secara umum setiapp
kelompok
k
berhhasil mencapaai nilai yang meningkat
m
padaa
tiap
t
pertemuuan. Strategii pembelajarran generatiff
menekankan
m
pada penggintegrasian secara aktiff
pengetahuan
p
b
baru
dengan menggunakan
n pengetahuann
yang
y
sudah diimiliki siswa sebelumnya
s
melalui kegiatann
yang
y
mampu memberikan kesempatan kepada siswaa
untuk
u
mengunngkapkan pikiiran atau pend
dapat terhadapp
konsep.
k
Strrategi
pembelajaran
gen
neratif
padaa
IPA Terpadu ini merupakann pembelajarann
pembelajaran
p
yang
y
berpusaat kepada siswa (studeent centered).
Berdasarkan
B
t
teori
konstrukttivisme, guru dalam prosess
pembelajaran
p
adalah bertind
dak sebagai faasilitator (Nurr,
2008).
2
Pada strategi pembelajaran generratif ini, guruu
berperan
b
sebaagai fasilitatorr dalam membbimbing siswaa
saat jalannya diskusi antar siswa. Siswa bebas
b
bertukarr
pendapat
p
tentaang konsep aw
wal yang telah dimiliki untukk
mendapatkan
m
konsep akhir yang akan tertancap
t
padaa
memori
m
jangk
ka panjang meereka sehingg
ga siswa dapaat
mencapai
m
KKM
M yang telah ditetapkan
d
olehh sekolah yaituu
80.
p
Edgar Dale, kitaa
Berdasaarkan kerucut pengalaman
akan
a
cenderunng mengingat leebih banyak innformasi ketikaa
kita
k mengalam
mi hal tersebut secara
s
langsung dalam prosess
pembelajaran.
p
Pada strategi pembelajaran
p
g
generatif
siswaa
terlibat
t
secara langsung dalaam proses pem
mbelajaran. Haal
ini
i dapat terlihhat saat siswa mengeksplorassi pengetahuann
awal
a
dengan mengeluarkann pendapat yang
y
dimilikii,
menetapkan
m
koonteks permasaalahan, melakuukan pengujiann
terhadap
t
kesim
mpulan awal yang
y
diperolehh siswa dengann
melakukan
m
peercobaan, samppai terjadinyaa diskusi antarr
siswa untuk mendapatkann kesimpulan
n akhir darri
pembelajaran.
p
Proses pembeelajaran yang telah
t
dilakukann
tersebut
t
membbuat seluruh siswa sama-saama aktif dann
memiliki
m
keseempatan yangg sama dalam
m membangunn
ingatan
i
jangkka panjang mereka saatt memperolehh
informasi.
i
Berdasaarkan dari pem
mbahasan di ataas, penggunaann
strategi pembeelajaran generaatif dapat meniingkatkan hasil
belajar
b
siswa pada pembeelajaran IPA Terpadu temaa
rokok.
r
Pernyyataan tersebbut didukung
g oleh hasil
perhitungan
p
u t yang dilakukan.
uji
d
Darri hasil uji t
diperoleh
d
nilaai thitung sebesaar 9,83 sedanggkan nilai ttabeel
dengan
d
taraf signifikansi
s
0,005 adalah 1,71
1. Berdasarkann
teori
t
yang meenyatakan terim
ma H0 jika thiitung > ttabel, ini
berarti
b
ada perrbedaan yang signifikan
s
antaara nilai pretest
dan
d post test. Hal ini mennunjukkan bahhwa penerapann
strategi pembeelajaran generratif pada pem
mbelajaran IPA
A
Terpadu
T
temaa rokok dapat meningkatkan
n hasil belajarr
siswa. (Arikun
nto, 2010).
Ranah afektif yaaitu hasil belajar yangg
berhubungan
b
dengan sikap,, nilai, dan watak
w
perilakuu.
Dalam
D
pembbelajaran yaang menerappkan strategi

80,00%
%
70,00%
%

1

2

Pertemu
uan keGa
ambar 3. Grafik nilai rata-rataa afektif siswaa
Paada Tabel 1di bawah ini menunjukkan pada
pertemuaan pertama kom
mponen aspekk afektif siswaa yang
mendapatt nilai paling tiinggi adalah teeliti. Pada perteemuan
kedua komponen aspekk afektif siswa yang
y
mendapaat nilai
tertinggi adalah tanggunng jawab.
Tabel 1. Rata-rata niilai tiap kompoonen afektif sisswa
Kompoonen
yangg
diamaati
Teliti
Tanggunng
jawab
Bertanyaa
Berpend
dapat

Pertemuan 1
Hasil
Kategori
(%)
Sangat
88,00
kuat
Sangat
86,67
kuat
Kuat
64,00
Kuat
76,00

Pertemuan
n2
Hasil
Kaategori
(%)
Sanngat
90,67
kuaat
Sanngat
94,67
kuaat
Kuaat
80,00
Sanngat
90,67
kuaat

menunjukkan rincian
r
peninggkatan
Paada Tabel 1 m
komponeen kemampuann afektif yangg dinilai selaama 2
pertemuaan. Pada perttemuan pertam
ma terdapat aspek
bertanya yang memperroleh persentasse terendah yaitu 64
%. Hal inni menunjukkaan kemampuan afektif siswa secara
s
klasikal yang
y
masih harrus ditingkatkaan lagi adalah aspek
bertanya. Kesadaran siswa untukk bertanya appabila
g belum dimeengerti
terdapat materi atau penjelasan yang
masih ku
urang dan perrlu untuk dipperbaiki. Sedanngkan
secara keeseluruhan hassil setiap kom
mponen kemam
mpuan
afektif siswa
s
menunjuukkan bahwaa setiap kompponen

Penerapan Strrategi Pembelaajaran Generatiif pada Pembellajaran IPA Terrpadu Tema Rokok
R

Hasil Belajar Aspek
Psikomotor
secara Klasikal

mengalami
m
peeningkatan. Haal ini menunjjukkan dengann
penerapan
p
strategi pembelaajaran generattif akan dapaat
membangun
m
pengetahuan otak dan penyelidikan kognitiff
terhadap
t
pemaahaman, peroleehan pengetahuuan, perhatiann,
motivasi,
m
dann pemindahan
n pengetahuann, juga dapaat
menghasilkan
m
suatu pengettahuan yang bermakna
b
darri
pengajaran,
p
d
dimana
dalam tiap prosesnyya melibatkann
fungsi
f
kognitiff dari pengetahhuan yang dim
miliki atau yangg
diperoleh.
d
Witttrock, 1992 daalam (Grabowski, 2007).
Aspek psikomotor adalah hasil belajar yangg
berkenaan
b
d
dengan
keteraampilan dan kemampuann
bertindak
b
indivvidu. Aspek pssikomotor yanng dinilai padaa
pembelajaran
p
ini adalah tenntang penggunnaan stopwatchh
yang
y
meliputi: memegang stopwatch dengan
d
benarr,
stopwatch seebelum digunaakan, menekann
mengkalibrasi
m
tombol
t
mulai untuk
u
memulaai menggunakaan, mengamatti
dengan
d
seksam
ma waktu yaang tertera paada stopwatchh,
menekan
m
tom
mbol stop untuuk mengakhirri penggunaann
stopwatch, meembaca angka yang tertera pada stopwatchh,
dan
d mengkalibbrasi kembali setelah selesai digunakan.
d

100%
50%
Bisa
Tidak bisa

0%
1234567

stopwatchh sebelum diguunakan dengan
n persentase seebesar
60%. Haal ini menunjuukkan bahwa siswa masih belum
b
mampu melakukan kkalibrasi deng
gan benar sebbelum
stopwatchh itu mulai diggunakan.
Peenilaian psikkomotor ini dilakukan pada
pertemuaan pertama kareena pada pertem
muan pertama siswa
melakukaan pengujian hhipotesis menggenai bahaya rokok
dalam tuubuh dimana siswa
s
merangkkai dan melakkukan
percobaann untuk melakkukan pengujiann hipotesis. Peenilain
psikomottor ini digunaakan untuk melatih
m
kemam
mpuan
siswa. Hasil
H
belajar pssikomotor sisw
wa yang baik dapat
disebabkaan oleh pengggunaan metod
de praktikum yang
diterapkaan oleh guru daalam pembelajaran. Hal ini sejalan
dengan pendapat Ruustaman (Julaaeha, 2012) yang
menyatak
kan bahwa prraktikum adalaah suatu ranggkaian
kegiatan yang mem
mungkinkan siswa
s
menerrapkan
keteramppilan atau meempraktikkan sesuatu. Prakktikum
dapat beerperan dalam pencapaian tujuan
t
keteram
mpilan
psikomottor seperti belaajar merangkai alat dan memaahami
alat atau instrumen terteentu.
Haasil belajar siiswa dari asppek kognitif, aspek
afektif, dan
d
aspek psikomotor tidaak dapat diratta-rata
dengan bobot
b
yang sam
ma karena ketigga aspek meruupakan
tiga sisi yang berbedda. Hasil bellajar kognitif yaitu
berhubun
ngan dengan kemampuann berfikir, aafektif
berhubun
ngan berhubunngan dengan watak
w
dan perrilaku,
sedangkaan psikomotorr merupakan hasil belajar yang
berhubun
ngan dengan kketerampilan penggunaan
p
alaat dan
kemampuuan bertindak iindividu.

Asp
pek yang dia
amati
UP
PENUTU
ar 4. Grafik Perrsentase Hasil Belajar
B
Siswa
Gamba
Aspek Psikom
motor penggunaaan stopwatch secara
s
Klasikall
Pada pennilaian aspek psikomotor
p
terrdapat 7 aspekk
yang
y
diamatii diantaranya adalah aspeek memegangg
stopwatch dengan benarr, mengkalibrasi sebelum
m
digunakan,
d
menekan
m
tombool mulai, men
ngamati waktuu
yang
y
tertera, menekan tom
mbol stop saaat mengakhirri
penggunaaan,
p
membaca angka yang tertera, dann
kembali setelaah selesai digunnakan.
mengkalibrasi
m
Berdasaarkan gambarr 3 di atas dapat dilihaat
persentase
p
skkor secara klasikal tiaap komponenn
psikomotor
p
s
siswa.
Persenttase rata-rata nilai secaraa
klasikal
k
yangg menunjukk
kan komponen
n psikomotorr
memegang
m
stoopwatch denggan benar, meenekan tombol
mulai
m
untuk memulai
m
mengggunakan, dan membaca
m
angkaa
yang
y
tertera pada
p
stopwatch
h dengan perssentase sebesarr
100%. Hal inii dikarenakan siswa telah mengetahui
m
caraa
dan fungsi setiap
menggunakan
m
s
tombol yang terdapaat
pada
p
stopwatcch secara umuum. Persentasee terendah darri
semua kompoonen psikom
motor adalah mengkalibrasi

Simpulan
n
Berdasarkkan hasil analiisis data dapat disimpulkan bahwa
b
penerapan
n strategi pembelajaran generatif pada
pembelajaran IPA Terppadu tema rok
kok di kelas VIII
V H
SMP Neggeri 2 Jombanng selama 2 kali pertemuan dapat
terlaksanaa secara keselluruhan. Pada pertemuan peertema
memperooleh kriteria baaik dengan skoor rata-rata 3,337 dan
untuk perrtemuan keduaa memperoleh kriteria sangaat baik
dengan skor
s
rata-rata 33,75. Hasil beelajar siswa koognitif
setelah diterapkan
d
straategi pembelajaran generatiff pada
pembelajaran IPA Teerpadu tema di SMP Neggeri 2
p
P
Pada
awalnya 84%
Jombang mengalami peningkatan.
siswa tiddak tuntas mennjadi 92% siiswa tuntas daan 8%
siswa tid
dak tuntas. Perrbedaan hasil belajar
b
siswa antara
pre-test dan
d post-test signifikan yanng ditunjukkann dari
hasil uji t yang menunjuukkan (t hitungg = 9,83) > (t taabel =
1,71). Hasil
H
belajarr aspek afeektif menunjuukkan
peningkatan, pada perteemuan pertamaa nilai afektif secara
s
klasikal adalah
a
78,67% dan mengalam
mi peningkatann pada
pertemuaan kedua mennjadi 89,00%. Pada hasil belajar
b
siswa asp
pek psikomotoor secara klasiikal adalah 877,42%.
Respons siswa di SM
MP Negeri 2 Jombang setelah
s
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diadakan
d
pem
mbelajaran den
ngan strategi pembelajarann
generatif
g
pada pembelajaran IPA Terpadu tema rokok darri
semua pertany
yaan yang diajukan mendappatkan kategorri
sangat baik.
Saran
Penerapan
P
straategi pembelajjaran generatif ini memilikki
kekurangan
k
daalam hal peng
gelolaan waktu
u, maka sarann
untuk
u
penelitii selanjutnya agar dipertim
mbangkan laggi
kebutuhan
k
wakktu yang dibuutuhkan saat kegiatan
k
belajarr
mengajar.
m
Daalam kegiatann belajar mengajar
m
guruu
hendaknya
h
mempelajari
m
terlebih
t
dahu
ulu kesulitankesulitan
k
yang
g biasa terjaddi pada pelakssanaan strateggi
pembelajaran
p
g
generatif,
terutaama dalam hal pengkondisiann
siswa ketika siswa mengkristtisi pendapat siswa lain terjaddi
pada
p
saat terjadi perbedaan pendapat,
p
dimaana hal ini akann
menimbulkan
m
kegaduhan
k
di kelas.
k
DAFTAR
D
PUS
STAKA
Arikunto,
A
Suharsimi. 2010. Prosedur
P
Peneelitian. Jakartaa:
Bumi Aksara.
A
Fitriyaningsih,
F
, Sari. 2011. Penerapan
P
Pem
mbelajaran IPA
A
Terpadu
du Pola Conneccted Konsep Cahaya
C
Melalui
Strategi
Pembelajjaran
Geneeratif
untukk
Mencipptakan Pembellajaran Bermakna di SMP
P
Negeri 1 Turi Lamongan.
L
Skripsi tidakk
dipublikkasikan. Surabbaya: UNESA.
Fogarty,
F
Robinn. 1991. How to Integreted The Curriculaa.
New Yo
ork: IRI/-Skyliight Publishingg.inc.
Grobowski,
G
20
007. Generatiive Learning: Principle andd
Implica
ations for Makking Meaning. Pennsylvaniaa:
Pennsyllvania State University. (Online :
http://faaculty.ksu.edu..sa/Alhassan/H
Hand diaksess
pada 188 April 2012).
Julaeha,
J
Siti. 2012. Penerap
apan Pembelajjaran Berbasiss
Praktikkum untuk Meningkatkan
M
Keterampilann
Proses Sains
daan
Penguasaan
Konsepp
Fotosin
ntesis Di Kelas
K
VIII (onnline) melaluui
http://reepository.upi.edu/skripsiview
w.php?no_skripp
diakses tanggal 5 Dessember 2012.
Nur,
N
Mohamm
mad. 2008. Peengajaran Berrpusat Kepadaa
Siswa dan Pendekkatan Konstruuktivis dalam
m
Pengajaaran. Surabayaa: Unesa PSMS
S.
Pusat
P
Kurikuluum, Balitbang, Depdiknas. 2007.
2
Panduann
Pengem
mbangan Penngembangan Pembelajarann
IPA Terrpadu, SMP/M
MTs.
Rahayu,
R
Indah
h. 2005. Peneerapan Model Pembelajarann
Generaatif dengan Metode
M
PQ4R
R pada Pokokk
Bahasaan SPLDV Kelas VIIII B SMP
P

Muhammadyah 1 Jember TaHUN Ajaran
M
A
20005/2006. Skriipsi tidak dipu
ublikasikan. Jeember:
Unniversitas Negeeri Jember.
Sriyati, Siti. 2008. Inntegreted Appproach. Univeersitas
Peendidikan Indoonesia.

