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Abstrak

Penelitiian ini bertujuaan mendeskrippsikan pelaksannaan pembelajaran IPA terpaadu tipe webbeed dengan moddel
Pembellajaran Berdasaarkan Masalah
h. Disamping ittu juga untuk mendeskripsika
m
an aktivitas sisswa, hasil belajjar
siswa dan
d
respon siswa setelah mengikuti prroses belajar mengajar. Jennis penelitian ini adalah pra
p
eksperim
mental, dengann menggunakaan satu kelas seebagai subjek penelitian. Subbjek dalam pennelitian ini yaiitu
siswa kelas
k
VII di SMPN
S
1 Manyyar Gresik denngan sampel kelas
k
VII-A seebanyak 32 siswa. Rancanggan
penelitiian yang digun
nakan adalah one
o shot case sstudy. Penelitian dilaksanakaan selama tigaa kali pertemuaan.
Analisis data dilakukaan secara deskrriptif kuantitattif, dengan caraa mendeskripsiikan data dilappangan kemudiian
ka berdasarkann kriteria meenurut Riduw
wan (2010). Hasil
H
penelitiian
diinterppretasikan ke dalam angk
menunjukkan bahwa pembelajaran
n IPA terpaduu tipe webbed
d dengan moddel pembelajaaran berdasarkkan
masalah
h tema hujan asam telah diikelola sesuai sintaks dengaan rata-rata skkor 3,81 dalam
m kategori baiik.
Berdasaarkan hasil penngamatan aktivvitas siswa yanng diamati melalui ranah psikkomotor menunnjukkan kategoori
sangat baik (86,5%) dan melalui raanah afektif menunjukkan
m
k
kategori
baik (80,97%).
(
Haasil belajar rannah
kognitiff siswa yang tu
untas 26 (81,255%) sedangkann yang tidak tu
untas 6 siswa (18,75%). Berddasarkan hasil uji
u
normaliitas diperoleh bahwa kelas berdistribusi normal dengaan χhitung< χtabeel (9,05<11,1) dengan α=0,005.
Berdasaarkan uji t satuu pihak didapattkan thitung > ttaabel (α=0,05), dengan
d
thitung = 3,02 dan ttabeel = 1,70. Hal ini
i
menunjukkan bahwaa penerapan pembelajaran
p
IPA terpadu tipe webbed dengan modeel pembelajarran
berdasaarkan masalah tema hujan assam nilai rata-rrata hasil belajar siswa diatass 75. Berdasarrkan hasil angkket
diketah
hui bahwa siswaa merespon poositif terhadap pembelajaran
p
y
yang
telah berlangsung dengaan kriteria sanggat
baik (933,44%).
Kata Kunci:
K
Model Pembelajaran
P
B
Berdasarkan
Maasalah, Hujan Asam,
A
IPA Terrpadu
Abstract
The aim
ms of the studyy is to describee the implemenntation of integgrated science learning webbed type by usinng
problem
m based instru
uction model. Beside
B
that, thhe aims are to describe studeent’s activity, student learninng
outcom
me and student’s response afteer joining the llearning processs. The kind off this study is pre-experiment
p
tal
by usinng one class ass a subject at thhe study. Subject of this studdy is student oof VII grade SM
MP N 1 Manyyar
Gresik with the class sample VII-A as many as 322 students. Desiign of this studdy is using onee shot case studdy.
m
as three times. Descripptive data werre analyzed quantitatively,
q
b
by
This reesearch had beeen done as many
describiing data then interpreted
i
into a number baased on Riduw
wan criteria (20010). The obseervation result is
shown that
t science learning webbed
d type with usinng problem baased instructionn for acid rain theme in studeent
has beeen managed baased on syntax with average scor 3,81 in goood category. Based on obseervation result of
student’s activity thatt activity by pssychomotor domain showed very
v
good cateegory (86,5%) and by affectiive
n of the learninng outcome was
w successful 26
domainn showed goodd category (80,,97%). The coggnitive domain
students (81,25%), unnsuccessful 6 students
s
(18,755%). The resullt of normalityy test shows thhat it is normallly
distribu
uted classes wiith χscore <χtablee (9,05 <11,1) with α = 0,05
5. The result of
o t-test of onee-tailed obtainned
tscore> ttable
(α = 0,05),, with tscore = 3,02
3
and ttable = 1,70. This result shows thaat implementatiion of integratted
t
science learning webbbed type by ussing problem based
b
instructioon model on accid rain theme student learninng
outcom
me average morre than 75. Based on the resullts of questionn
naires known that
t students reespond positiveely
to the teeaching and leaarning process with very goood criteria (93,444%).
Keywords: Problem Based
B
Instructiion Model, Aciid Rain, Integrrated Science

interaksi antara guru daan siswa, mauppun interaksi antara
a
siswa denngan sumber belajar. Diharappkan dengan adanya
interaksi tersebut, siswaa dapat membbangun pengettahuan
secara ak
ktif, pembelajaaran berlangsun
ng secara interaktif,
inspiratif,, menyenanggkan, menanttang, serta dapat

ENDAHULUA
AN
PE
Peembelajaran merupakan
m
peerpaduan antara kegiatan
peengajaran yangg dilakukan gurru dan kegiatann belajar yang
dilakukan oleh siswa. Dalaam kegiatan pembelajaran
terrsebut, terjadii interaksi an
ntara siswa deengan siswa,
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memotivasi
m
peseerta didik sehiingga mencapaai kompetensi
yaang diharapkann.
Proses belaajar mengajar yang berkembbang di kelas
um
mumnya ditenttukan oleh perran guru dan siswa
s
sebagai
in
ndividu-individ
du yang terlibaat langsung di dalam proses
terrsebut. Prestassi belajar siswaa itu sendiri seedikit banyak
terrgantung padaa cara guru meenyampaikan pelajaran
p
pada
annak didiknya. Oleh
O karena itu
u kemampuan serta
s
kesiapan
gu
uru dalam meengajar memeggang peranan penting bagi
keeberhasilan prooses belajar mengajar pada siswa.
s
Hal ini
menunjukkan
m
addanya keterkaaitan antara prrestasi belajar
sisswa dengan metode
m
mengajar yang dig
gunakan oleh
gu
uru.
wasan industri
Gresik merrupakan daeraah dengan kaw
yaang menghasillkan banyak polusi,
p
terutam
ma polusi dari
lim
mbah pupuk, limbah sem
men, dan lainn-lain. Polusi
terrsebut identikk dengan terjjadinya hujann yang tidak
seewajarnya, yaiitu hujan asaam. Hujan asam diartikan
seebagai segala macam hujan dengan pH di
d bawah 5,6
Berdasarkan
(w
www.wikipediaa.org/hujanasam
m).
peengukuran dii Gresik paada 7 Deseember 2012
menggunakan
m
k
kertas
indikatoor universal diperoleh
d
data
baahwa pH air hujan di kaw
wasan industri (Jl. A. Yani
Grresik) dan paadat lalu lintass (Jl. R.A Kaartini Gresik)
addalah 6, sedaangkan pH air hujan di daerah
d
sawah
(M
Menganti) adallah 7. Penyebbab terjadinyaa hujan asam
disebabkan olehh senyawa SO
S 2, NO2 dann CO2 yang
dihasilkan dari polusi
p
udara. Polusi
P
udara terrsebut berasal
daari beberapa kegiatan sepperti: industrii, kendaraan
beermotor, hingga letusan gunu
ung berapi.
Fenomena--fenomena yaang terjadi dii lingkungan
seekitar merupakan bahan pembbelajaran yangg baik. Hal ini
disebabkan fen
nomena-fenom
mena itu deekat dengan
keehidupan siswaa dan kenyataaan dalam kehid
dupan seharihaari. Dengan peembelajaran yang
y
berasal dari
d
fenomena
keeidupan, makaa pembelajarann yang dilaksaanakan dapat
beermakna
bagi
siswa.
Dengan
kebermaknaan
k
peembelajaran terrsebut dapat membuat
m
hasil belajar siswa
meningkat.
m
Fennomena yang dekat dengan siswa dapat
membuat
m
pembeelajaran IPA beerpusat pada siiswa dan guru
haanya sebagai faasilitator siswaa. Banyaknya fenomena
f
dan
peermasalahan daalam kehidupann sehari-hari sehingga tidak
daapat dipecahkaan dengan sattu disiplin ilm
mu saja tetapi
membutuhkan
m
pembelajaran teerpadu.
Pembelajarran IPA terrpadu merupaakan konsep
peembelajaran yaang banyak berhubungan
b
d
dengan
obyek
ny
yata dan dilaku
ukan dengan siituasi yang lebih alami serta
daapat menghubuungkan pengettahuannya dalaam penerapan
keehidupan seharri-hari. Dengann menerapkan pembelajaran
IP
PA Terpadu diharapkan
d
dap
pat mempersiaapkan peserta
didik untuk mampu
m
mem
mecahkan masalah dalam
keehidupan sehaari-hari yang pada kenyataaannya tidak
daapat dipecahkann dengan satu disiplin ilmu.

Berd
dasarkan rumuusan Standar Kompetensi
K
(SK
K) dan
Kompeten
nsi Dasar (KD
D) yang terdapat dalam kurikkulum
KTSP, peembelajaran saains atau IPA di SMP/MTs masih
dalam keemasan masinng-masing unntuk konsep kimia,
k
biologi daan fisika. Denggan demikian, pemahaman konsep
k
tersebut masih
m
terpisah--pisah, padahall permasalahann yang
terjadi seringkali
s
meemerlukan kettiga disiplin ilmu
tersebut untuk salinng menunjanng (Mitarlis dan
Mulyaninngsih, 2009).
Berd
dasarkan hasill wawancara dengan guruu IPA
kelas VIII SMPN 1 Manyar
M
Gresik
k, kurikulum yang
digunakan
n di SMPN 1 M
Manyar sekaranng ini adalah KTSP,
K
model pembelajaran
p
yang biasa diterapkan yaitu
Cooperatiive learning daan Direct Instruuction dengan alasan
a
metode inni mudah untuuk diterapakann. Pembelajarann IPA
yang diajarkan masih bbelum terpadu, yaitu pembelajaran
f
IPA diajaarkan oleh satuu orang guru yaang mengajar fisika,
kimia dann biologi. Keenyataan yangg didapatkan, siswa
antusias ketika
k
proses bbelajar mengaj
ajarnya berhubuungan
langsung dengan penggalaman nyata yang dialam
mi dan
ditemui siiswa sehari-harri, siswa akan lebih tertantanng dan
bersemanngat ketika dibeerikan tugas untuk
u
menyelessaikan
permasalaahan yang ada pada kehidupaan nyata merekka.
Hal ini diperkuaat dengan hasil observasi pra
penelitiann pada tanggaal 6 Oktober 2012 terhadaap 50
sampel siiswa di SMPN
N 1 Manyar Gresik
G
dan dipeeroleh
data bahw
wa siswa menyyatakan IPA addalah pelajarann yang
menyenanngkan dengaan alasan karena keggiatan
pembelajaarannya yang menarik sebanyak 82%. Siswa
sebanyak 48% menyattakan bahwa metode pengajaran
yang seering digunakkan adalah eksperimen, 36%
menyatakkan metode peengajaran yang
g sering diguunakan
adalah ceramah dan 16%
% menyatakan
n metode pengajaran
yang seriing digunakann adalah diskkusi. Siswa senang
apabila pembelajaran
p
IIPA dikaitkan dengan kehidupan
sehari-harri sebanyak 96%
9
dan sisw
wa sebanyak 100%
menyatakkan senang apabila meelakukan kegiatan
praktikum
m dalam pembbelajaran IPA. Hasil Ujian Akhir
Nasional (UNAS) untukk mata pelajarran IPA di SM
MPN 1
Manyar Gresik
G
dua tahuun terakhir yaitu pada tahun 20102011 hasiilnya 8,24, tahuun 2011-2012 hasilnya menggalami
peningkattan menjadi 8,53. Hal ini menunjukkan
m
bbahwa
nilai IPA di SMPN 1 Manyar baik.
Salaah satu cara allternatif untuk mengatasi maasalah
tersebut yaitu dengann pembelajaraan inovatif. Salah
satunya dengan mennerapkan Moodel Pembelajaran
Berdasark
kan Masalah (Problem
(
Baseed Instruction)). PBI
didefinisik
kan sebagai model pembelajaran yang
menggunaakan masalah ssebagai bahan belajar atau seebagai
media untuk mengumpuulkan pengetahhuan baru (Ibrrahim,
2005). Di
D dalam model pembelajarran PBI, salahh satu
peran gurru adalah meemberikan masalah yang ottentik.
Dengan masalah
m
otentiik tersebut, siswa mencari solusi
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siswa terhhadap penerapan pembelajarran IPA terpaddu tipe
webbed dengan Model Pembelaj
ajaran Berdassarkan
Masalah tema
t
hujan asaam di SMPN 1 Manyar Gresikk.

daari masalah yaang diungkap oleh guru. Dalam
D
proses
peemecahan masaalah pada pem
mbelajaran IPA terpadu tema
Hu
ujan asam sisswa belajar bagaimana
b
menngidentifikasi
hu
ujan yang term
masuk hujan asam, penyebabb hujan asam
seerta dampak yang
y
ditimbulkkan dari hujaan asam bagi
linngkungan.
Model pembelajaran PBI, membbantu siswa
mengembangkan
m
n kemampuaan pemecahaan masalah,
keemampuan berfikir, keteram
mpilan sosial, dan belajar
beerbagai peran orang dewasaa dengan terliibat langsung
daalam pengalaaman nyata. Dalam peenelitian ini
memadukan
m
3 KD
K yaitu KD 2.1
2 Mengelom
mpokkan sifat
larrutan asam, larrutan basa, dann larutan garam
m melalui alat
daan indikator yaang tepat, KD 3.1. Menyeliddiki sifat-sifat
zaat berdasarkann wujudnya dan penerappannya dalam
keehidupan seharri-hari yang memiliki
m
Kriteriia Ketuntasan
Minimal
M
(KKM) 75, dan KD 7.4 Mengaplik
kasikan peran
manusia
m
dalam pengelolaan liingkungan unttuk mengatasi
peencemaran dann kerusakan liingkungan denngan Kriteria
Ketuntasan Miniimal (KKM) 76.
Penelitian-ppenelitian terd
dahulu tentang
g PBI dengan
tem
ma Pencemaraan Air menunju
ukkan bahwa aktivitas
a
siswa
leb
bih terkondisii dalam tugass-tugas pembeelajaran, hasil
beelajar siswa meningkat
m
dan siswa memberrikan respons
yaang sangat baaik terhadap pembelajaran berdasarkan
masalah
m
(Syamssudin, 2012). Oleh
O
karena itu
u peneliti akan
menerapkan
m
PB
BI dalam mateeri yang lain dengan judul
“P
Penerapan Pem
mbelajaran IP
PA Terpadu Tipe
T
Webbed
Dengan Model Pembelajaran
P
B
Berdasarkan
M
Masalah
Tema
Hu
ujan Asam Pada
P
Siswa SMPN
S
1 Mannyar Gresik”.
Diiharapkan melalui penelitiaan ini dapat meningkatkan
m
peemahaman tenntang pembelajaran IPA terpadu
t
tema
hu
ujan asam seecara utuh, baik
b
dari asppek kognitif,
pssikomotor daan afektif seerta dapat meningkatkan
m
keemampuan sisw
wa dalam mem
mecahkan masallah.
Berdasarkaan uraian di ataas, maka permaasalahan yang
akkan dijabarkann adalah: (1)) Bagaimana pelaksanaan
peembelajaran IP
PA terpadu tipe webbed deengan Model
Peembelajaran Berdasarkan
B
Masalah tema hujan
h
asam di
SM
MPN 1 Manyaar Gresik? (2) Bagaimana ak
ktivitas siswa
paada penerapan pembelajaran
n IPA terpadu tipe webbed
deengan Model Pembelajaran
P
M
tema
Berdasarkan Masalah
hu
ujan asam di SMPN
S
1 Many
yar Gresik? (3
3) Bagaimana
haasil belajar sisswa setelah peenerapan pemb
belajaran IPA
terrpadu tipe webbed
w
deng
gan Model Pembelajaran
Beerdasarkan Masalah
M
tema hujan asam di SMPN 1
Manyar
M
Gresik?? (4) Bagaimaana respon siswa terhadap
peenerapan pembbelajaran IPA terpadu
t
tipe weebbed dengan
Model
M
Pembelaajaran Berdasaarkan Masalahh tema hujan
assam di SMPN
N 1 Manyar Gresik?. Addapun tujuan
peenelitian ini adalah men
ndeskripsikan pelaksanaan
peembelajaran,
mendeskripssikan
aktiviitas
siswa,
mengetahui
m
hassil belajar, dan
n mendeskripssikan respons

METODE
E
Penelitiann dilaksanakann pada bulan April 2013. Subjek
S
penelitiann ini adalah kellas VII A SMP
PN 1 Manyar Gresik
G
tahun ajarran 2012/2013 sebanyak 32 siswa.
s
Peneelitian ini mennggunakan ran
ncangan “Onee Shot
Case Stuudy”. Untuk rancangan penelitiannya
p
dapat
digambark
kan sebagai beerikut :
X

O

Keterangaan :
X : Pengggunaan model pembelajaran
p
berdasarkan
b
maasalah
pada tema hujan asam untuk sisswa kelas VII SMP.
S
O : Tes yang dilakuukan setelah penggunaan model
m
pem
mbelajaran berdasarkan masalah
m
pada tema
huj
ujan asam untukk siswa Kelas VII
V SMP.
(Arikunto, 2000)
2
nik pengumpuulan data yang digunakan adda tiga
Tekn
cara, yaittu: (1) metodee observasi un
ntuk mengumppulkan
data pengamatan pelaaksanaan pemb
belajaran dann data
pengamattan aktivitas siswa yangg meliputi ranah
psikomotoor dan afektif;; (2) metode tes
t digunakan untuk
memperolleh data tentaang hasil belaajar siswa; daan (3)
metode angket digunnakan untuk mendapatkan data
tentang reespons siswa tterhadap pemb
belajaran yangg telah
diterapkann.
Tekn
nik Analisis D
Data dilakukaan secara deskkriptif
kuantitatif untuk analisis pelaksannaan pembelaajaran.
Perolehann rata-rata skkor dari jum
mlah seluruh skor
pelaksanaaan pembelajarran dikonversiikan dengan kriteria
k
penilaian pelaksanaan pembelajaran seebagai berikut:
1,00 – 1,75 = Tidak baik
1,76 – 2,50 = Cukup baik
2,51 – 3,25 = Baik
3,26 – 4,00 = Sangat baik
(Bungin, 2007)
Untuuk analisis aaktivitas sisw
wa meliputi ranah
psikomotoor dan afektif. Ranah psikom
motor siswa meeliputi
kinerja siswa
s
sedangkkan ranah affektif siswa aadalah
keterampiilan bersikapp siswa dalaam proses bbelajar
mengajar sebanyak 6 aspek. Nilai rata-rata
r
tiap ranah
b
dapat dihiitung dengan ruumus sebagai berikut:
Ranah Psiikomotor

Ranah Affektif

62

P
Pembelajaran
IP
PA Terpadu Tiipe Webbed deengan Model Pembelajaran Berdasarkan Maasalah

Kemudian diinteerpretasikan seebagai skor aseesmen kinerja
seebagai berikut:
0% - 20%
2
= sangat kurang
k
21% - 40% = kurangg
41% - 60% = cukupp
61% - 80% = baik
81% - 100% = sangaat baik
(Riduwan, 2010)
Analisis haasil belajar sisw
wa dapat dilakkukan dengan
menggunakan
m
ketuntasan
k
inddividu diperoleh dari nilai
sisswa dengan peerhitungan :

Dengan :
P = persenntase
F = jumlaah jawaban respponden
N = jumlaah responden
Kemudian
n diinterpertasiikan dengan keeterangan berikkut
0%
% - 20% = sanggat kurang
21% - 40% = kurrang
41% - 60% = cukkup
61% - 80% = baiik
81% - 100% = saangat baik
(Riduwan, 2010)
HASIL DAN
D
PEMBAH
HASAN

x 100

Kriteria Keetuntasan Miniimal (KKM) mata
m pelajaran
IP
PA di SMPN 1 Manyar, seorrang siswa dikkatakan tuntas
jikka mendapat nilai ≥ 75,, sesuai den
ngan standart
keetuntasan minim
mal yang ada disekolah.
d
Ketuntasan Klassikal (%) =

x 100%

Analisis data
d
hasil belaajar siswa jug
ga dilakukan
deengan mengggunakan ketuuntasan belajjar klasikal.
Sttandart yang dipakai di SMPN 1 Manyar,
M
kelas
dikatakan tuntass jika ≥ 85% siiswanya mempperoleh nilai ≥
75
5. Analisis dataa hasil belajar siswa juga dilaakukan secara
staatistik inferenssial dengan caara uji normalitas dan uji t
saatu rata-rata. Untuk
U
mengujji hipotesis baahwa dengan
peenerapan pem
mbelajaran IPA
A terpadu deengan model
peembelajaran beerdasarkan massalah tema hujan asam pada
sisswa SMPN 1 Manyar Gresik hasil belajarrnya melebihi
75
5, maka diuji dengan
d
uji t satuu rata-rata, adaapun rumusan
hipotesisnya adaalah sebagai beerikut:
H0 = µ: 75
7
H1 = µ> 75
7
Dengan rumusan
n statistik:
Keterangan:
t = harga t
= rata-rata seteelah perlakuan
= Kriteria Kettuntasan Minim
mal (KKM)
= standar deviaasi setelah perllakuan
= jumlah siswaa
Dengan kriteria pengujian: tolaak H0 jika t hittung ≥ t tabel
(Suudjana, 2005)
Untuk mennganalisis min
nat siswa terhhadap proses
beelajar mengajaar dilakukan dengan cara menghitung
prrosentase jaw
waban tiap pertanyaan
n kemudian
dideskripsikan. Data angket siswa dianaalisis dengan
menggunakan
m
peersentase rumuus sebagai berikkut :

Pelaksanaaan pembelajarran diamati oleeh 2 orang penggamat
selama tiga
t
kali peertemuan men
nggunakan leembar
pengamattan pelaksanaaan pembelajjaran. Pelakssanaan
pembelajaaran mengallami pening
gkatan di setiap
pertemuann. Hal ini terlihhat dari rata-raata hasil pengam
matan
pada pertemuan pertam
ma, kedua, dan ketiga yaitu seebesar
3,58; 3,888; 3,96 dengaan kategori sanngat baik. Ratta-rata
skor keseeluruhan yaitu 3,81. Hal terrsebut menunjuukkan
bahwa kemampuan
k
gguru dalam mengelola
m
keggiatan
pembelajaaran dengan menggunakan
m
m
model
pembelajaran
berdasarkkan masalah semakin meeningkat di setiap
pertemuann. Hasil pengaamatan selama tiga kali perteemuan
dapat dilihhat pada Gamb
bar 1.
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Pertem
muan
1
Pertem
muan
2
Pertem
muan
3

Skor

Nilai sisw
wa =

Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap
T
1
2
3
4
5
Tahap Pelaksaanaan Pembelaajaran
Gamb
bar 1. Grafik skor
s
pelaksanaan pembelajaraan
Darii gambar 1 daapat diketahui bahwa pelakssanaan
pembelajaaran mengallami pening
gkatan di setiap
pertemuann. Hal ini daapat dilihat bahwa
b
dapat dilihat
d
bahwa paada Tahap 1 : Mengorientaasikan siswa kepada
k
masalah mengalami peningkatan
p
pada
p
pertemuuan 1
memiliki rata-rata skor 3,83, sedangkkan pertemuan 2 dan
3 memilliki rata-rat skor 4,00. Pada Tahap 2 :
Mengorgaanisasikan sisswa untuk belajar
b
menggalami
peningkattan pada perteemuan 1 mem
miliki rata-rataa skor
3,00, seddangkan pertem
muan 2 dan 3 memiliki ratta-rata
skor 4,000. Pada Tahapp 3 : Membim
mbing penyeliidikan
mandiri dan kelompokk mengalami peningkatan pada
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peertemuan 1 meemiliki rata-raata skor 3,33, pertemuan 2
memiliki
m
rata-raata skor 3,67 dan pertemuan
n 3 memiliki
raata-rata skor 3,83. Pada Tahaap 4 : Mengem
mbangkan dan
menyajikan
m
hassil karya men
ngalami penin
ngkatan pada
peertemuan 1 dann 2 memiliki raata-rata skor 3,75 sedangkan
peertemuan 3 meemiliki rata-rataa skor 4,00. Paada Tahap 5 :
Menganalisis
M
d
dan
mengevaaluasi proses pemecahan
masalah
m
memilikki rata-rata skoor yang tetap yaaitu 4,00.
Pelaksanaaan pembelajaraan pada tahapp I skor rataraata tertinggi dalam
d
pengelo
olaan pembelaajaran adalah
paada aspek menjelaskan
m
t
tujuan
pembeelajaran dan
memotivasi
m
sisswa. Hal in
ni sesuai deengan tujuan
peembelajaran IP
PA terpadu yaaitu meningkattkan efisiensi
daan efektivitas pembelajaran,, meningkatkaan minat dan
motivasi
m
serta beberapa
b
komp
petensi dasar dapat dicapai
seekaligus (Mitarrlis dan Mulyan
ningsih, 2009)). Pengelolaan
peembelajaran deengan baik dappat menunjangg keberhasilan
sisswa dalam meengerjakan posttest yang dicapai dengan
keetuntasan klasiikal 81% sertaa respon siswaa sangat baik
seetelah mengikkuti pembelajaaran berdasarrkan masalah
paada pembelajarran IPA terpadu
u tema hujan asam.
a
Menurut Ibrahim
I
(200
08) kemampuuan potensial
diperoleh saat siswa
s
melakukkan interaksi dengan
d
orang
lain yang membbuat kemampuan aktualnya berada
b
sedikit
leb
bih tinggi. Sccaffolding merupakan bimbbingan secara
tah
hap demi tahhap oleh oranng yang lebihh tahu untuk
menuntaskan
m
suatu
s
permassalahan yang melampaui
peengetahuan yan
ng dimiliki saaat ini. Hal ini sesuai
s
dengan
asspek pada tah
hap 5 yaitu kemampuan guru dalam
membantu
m
sisw
wa mengkaji cara-cara yanng ditempuh
seelama proses penyelidikannya memperoleeh skor 4,00
deengan kategori baik.
Aktivitas siswa
s
diamati melalui
m
2 ranaah yaitu ranah
pssikomotor dann ranah afektiif. Pengamataan ini dinilai
beerdasarkan lem
mbar observasi ranah
r
psikomootor dan ranah
affektif.

Berd
dasarkan gambbar 2 kelomppok yang memiliki
nilai palinng tinggi yaitu kelompok II dengan
d
nilai ratta-rata
92,45. Haal ini disebabkkan karena kelo
ompok ini memiliki
kekompak
kan dan seemua anggotta terlibat dalam
penggunaaan alat serta teerampil dalam
m menggunakann alatalat. Sedaangkan kelom
mpok yang meemiliki nilai paling
p
rendah yaaitu kelompok 5 dengan nilaii rata-rata 76,58. Hal
ini disebaabkan karena ada salah satuu siswa yang tidak
masuk pada
p
praktikum
m I yang mengakibatkan
m
nilai
kelompokk menjadi rendah.
b. Ranah
h Afektif
Padaa ranah afektiff dinilai pada pertemuan I, II
I dan
III oleh seorang penngamat mahaasiswa sains. Pada
pengamattan afektif ini ada 6 aspek yang
y
dinilai. Adapun
data hasill pengamatan aspek afektiff dapat dilihatt pada
Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil pengamatan afektif siswa
s
kelas VIII-A
Asppek

4
5
Kelom
mpok

6

7

P3

Teliti

75,00

78,9

93,00

Disiplin

69,55

81,3

87,55

80,55

80,5

88,33

84,44

88,3

92,22

68,88

81,3

84,44

68,88

75,8

78,99

Rataa-rata

Ratarata
(%)

Kaatego
ri

82,3

Saangat
baaik
Baaik

79,4
83,1
88,3
78,2

Saangat
baaik
Saangat
baaik
Baaik
Baaik

74,5
80,97

Baaik

Darii Tabel 1. Hassil pengamatann afektif siswa kelas
VII-A terrlihat bahwa rata-rata perseentase untuk aspek
teliti sebeesar 82,3% denngan persentasse pada pertem
muan I
sebesar 75,0%
7
meninggkat pada perrtemuan II meenjadi
78,9% dann meningkat pada
p
pertemuann III menjadi 93,0%.
9
Persentase tertinggi dipperoleh siswa pada aspek bekerja
sama denngan rata-rata ppersentase sebbesar 88,3% dengan
d
persentasee pada pertem
muan I sebesarr 84,4% meniingkat
pada perttemuan II mennjadi 88,3% dan
d meningkatt pada
pertemuann III menjaddi 92,2%. Persentase
P
terrendah
diperoleh siswa pada aspek menggajukan pertaanyaan
dengan rata-rata
r
perssentase sebessar 74,5% dengan
d
persentasee pada pertem
muan I sebesarr 68,8% meniingkat
pada perttemuan II mennjadi 75,8% dan
d meningkatt pada
pertemuann III menjaddi 78,9%. Hasil rata-rata secara
s
keseluruhhan menunjukkkan prosentasi ranah
r
afektif seebesar
80,97% yang
y
termasuk ddalam kategorii baik.

rata‐rata
t
t

3

P2

Menyam
mpaikan
pendapaat
Mengajuukan
pertanyaaan

100
80
60
40
20
0
2

P1

Bertangggung
jawab
Bekerja sama

a. Ranah Psikoomotor
Pada ranahh psikomotor dinilai
d
pada perrtemuan I dan
peertemuan II oleh
o
2 orang pengamat darri mahasiswa
saains. Adapun hasil
h
pengamatan psikomotorr dapat dilihat
paada Gambar 2 berikut.

1

Rataa-rata klasikal

8

Gamb
bar 2. Grafik raata-rata psikom
motor
64
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Rata-rata skor paling tinggi
t
adalah pada aspek
beekerja sama sebbesar 88,3% dengan
d
kategorri sangat baik.
Hal ini sejalan
n dengan peendapat Vygootsky (dalam
Ib
brahim, 2005)) yang meyaakini bahwa aspek sosial
peembelajaran yaang berupa intteraksi sosial dengan
d
orang
lain dapat meembantu terbbentuknya idee baru dan
memperkaya
m
peerkembangan intelektual.
i
Deengan adanya
keerja sama yanng baik antar anggota keloompok, maka
daapat memudahhkan siswa memecahkan
m
masalah
m
yang
diberikan oleh guru.
g
Dari hasil pembahasan kedua
k
ranah tersebut
t
yaitu
raanah psikomottor dan ranahh afektif dappat diketahui
akktivitas siswa. Untuk aktivittas ranah psikkomotor pada
seetiap pertemuaan mengalamii kenaikan raata-rata kelas
yaaitu pada perttemuan I 3,39 dan pada pertemuan
p
II
meningkat
m
menj
njadi 3,62. Unntuk aktivitas ranah afektif
raata-rata secaraa keseluruhan
n menunjukkaan persentase
seebesar 80,97% yang termasukk dalam kategoori baik. Rataraata tertinggi dipperoleh pada aspek
a
bekerja sama dengan
peersentase 88,133% yang menu
unjukkan bahw
wa siswa kelas
VIII-A memilikki kekompakaan dalam beekerja secara
keelompok dan menunjukkaan antusias siswa
s
dalam
prraktikum. Dari hasil peneliitian kedua raanah tersebut
daapat diketahui aktivitas
a
siswaa ranah psikom
motor memiliki
kaategori sangat baik sedangk
kan ranah afek
ktif memiliki
kaategori baik. Namun, meskipun
m
aktivitas siswa
menunjukkan
m
kaategori yang baaik hasil belajaar siswa masih
beelum tuntas seecara klasikal. Sehingga ak
ktivitas siswa
tiddak berpengaruuh terhadap nillai kognitif sisw
wa.
Untuk hassil belajar koognitif jumlah siswa yang
tu
untas sebanyak
k 26 siswa sedangkan yangg tidak tuntas
tu
untas sebanyakk 6 siswa, seh
hingga diperoleeh ketuntasan
kllasikal siswa sebesar
s
81,25%
% dan rata-ratta nilai siswa
80
0,13.
18,75%
Tunttas
Tidaak tuntas
81,25%
Gambar 3. Diagram
D
hasil ketuntasan
k
belaajar siswa
secara klaasikal
Pada Gam
mbar 3 dapat dilihat bahw
wa ketuntasan
kllasikal mencappai 81,25% terrdapat 6 siswaa yang belum
tu
untas dan men
ndapatkan nilaai ≤75, yaitu dengan nilai
60
0,60,65,70,70 dan
d 70.
Setelah diiperoleh hasil belajar kognitif, maka
lan
ngkah selanjjutnya adalaah menganalisis dengan
menggunakan
m
u rata-rata satu
uji
s
pihak yaang bertujuan
mengetahui
m
pennerapan pemb
belajaran IPA terpadu tipe

webbed dengan
d
model ppembelajaran berdasarkan
b
maasalah
pada tem
ma hujan asam
m. Hasil analissis dari perhituungan
tersebut dapat
d
dilihat paada tabel beriku
ut :
Tab
bel 2. Hasil annalisis uji rata-rrata satu pihak
Jumlah
s
thitungg ttabel Hip
potesis
subjek
32
80,13 75 9,63 3,02
1,70 Diterima
nurut hasil annalisis mengguunakan uji ratta-rata
Men
satu pihaak didapatkann nilai t hittung sebesar 3,02,
sedangkann nilai t tabeel diperoleh seebesar 1,70 dengan
d
taraf kepeercayaan 5%. N
Nilai t hitung inni terpaut jauhh lebih
besar darii nilai t tabel. Hal tersebut menunjukkan
m
bbahwa
penerapann pembelajarann IPA terpadu tipe webbed dengan
d
model peembelajaran berdasarkan
b
m
masalah
tema hujan
asam nilai rata-rata hasil belajar siswa diatas 75.
Peniingkatan hasill belajar sisw
wa juga diduukung
adanya pemecahan
p
masalah dalam pembelajaran
berdasarkkan masalah ssehingga sisw
wa terlibat lanngsung
dalam proses
p
pemeecahan masaalah yang dapat
meningkaatkan pemaham
man siswa. Haal ini sesuai dengan
d
prinsip yaang mendasarii PBI yaitu peemahaman dibangun
melalui pengalaman.
p
PB
BI didefinisi sebagai
s
suatu model
m
pembelajaaran yang meenggunakan masalah
m
sebagaai titik
awal unttuk mengakuissisi pengetahuuan baru (Ibrrahim,
2005).
Dataa respon sisw
wa diperoleh dari angket respon
r
siswa yaang dibagikaan kepada siswa
s
pada akhir
pembelajaaran. Angket iini berisi 10 pernyataan menngenai
pendapat siswa terhaadap pembelaajaran yang telah
berlangsuung.
Tabel 3. Resspon siswa kellas VII A
Resspon (%)
K
Katego
No
Uraian
U
Pendap
pat
Tida
ri
Ya
k
1. Prosees belajar menggajar
IPA terpadu dengann
S
Sangat
modeel pembelajarann
100
baik
berdaasarkan masalahh tema
hujan
n asam menarikk dan
meny
yenangkan
2. Pembbelajaran sistem
matis
S
Sangat
100
baik
dan jeelas
3. Pembbelajaran IPA teerpadu
yang dibawakan gurru,
78,133 21,88
Baik
baru bagi
b saya.
4. Pembbelajaran bermaanfaat
S
Sangat
bagi kehidupan
k
sehaari100
baik
hari
5. Saya senang dengann
S
Sangat
modeel pembelajarann yang
100
baik
digunnakan guru.
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6.

7.
8.
9.

10.

Masalah yanng
dimunculkann dekat
dengan kehiidupan seharihari
Buku ajar yaang diberikan
jelas dan meenarik
LKS yang dibagikan
d
mudah dipahhami
Saya sudah terlibat
t
aktif
dengan moddel
pembelajaraan yang
digunakan.
Tes yang dib
berikan sesuai
dengan yangg disampaikan
saat pembelaajaran.
Persentasse rata-rata
(%)

93,75

100

6,25

-

Sangat
baik
Sangat
baik

90,63

9,38

71,88

28,12

Baik

-

Sangat
baik

6,,56

Sangat
baik

100
93,44

rata-rata secara keselluruhan sebeesar 80,97% yang
termasuk dalam kategorri baik. Dari haasil penelitian kedua
ranah terrsebut dapat diketahui akttivitas siswa ranah
psikomotoor memiliki kategori sanggat baik sedanngkan
ranah afeektif memiliki kategori baikk, (3) Hasil belajar
b
kognitif siswa
s
menunjuukkan 26 siswaa tuntas dan 6 siswa
yang tidak tuntas, unntuk ketuntassan klasikal hanya
mencapai 81,25%. Sehiingga, secara klasikal
k
hasil bbelajar
kognitif kelas
k
tersebut bbelum bisa dik
katakan tuntas dalam
pembelajaaran.
Setellah
dilakukkan
perhituungan
menggunaakan uji t rata--rata satu pihakk dapat disimppulkan
bahwa peenerapan pembbelajaran IPA terpadu
t
tipe webbed
w
dengan Model
M
Pembelaajaran Berdasaarkan Masalahh tema
hujan asam
m nilai rata-ratta hasil belajarr siswa diatas 75,
7 (4)
Respon sangat baik terhadap model
m
pembelajaran
berdasarkkan masalah ppada pembelaajaran IPA teerpadu
dengan teema hujan asam
m yang diketahhui berdasarkann hasil
penyebaraan angket dan terbukti denggan persentase siswa
yang mennjawab ya denggan rata-rata 933,44%.

Sangat
baik

Dari tabel 3 tampak baahwa persentasse siswa dari
masing-masing
m
pernyataan mencapai angkaa yang cukup
tinnggi. Dari kessepuluh pernyaataan terdapat 2 pertanyaan
yaang memiliki kategori
k
baik dan 8 pertanyyaan memiliki
kaategori sangat baik. Pernyattaan yang mem
miliki respon
paaling rendah yaitu
y
“Saya sudah terlibat aktif dengan
model
m
pembelaajaran yang digunakan”
d
deengan respon
71
1,88%. Hal ini
i
menunjukkkan bahwa siswa
s
kurang
beerperan aktiff dalam pembelajaran, siswa yang
mengajukan
m
perrtanyaan dan menjawab
m
pertaanyaan hanya
sisswa tertentu. Namun secaara umum, saat
s
kegiatan
prraktikum siswaa sudah cukupp aktif dan an
ntusias. Hasil
raata-rata respon siswa terhadaap pembelajaraan yang telah
beerlangsung sebbesar 93,44%
% yang memiiliki kategori
saangat baik. Haal ini menunjuukkan bahwa pembelajaran
IP
PA terpadu tip
pe webbed deengan model pembelajaran
beerdasarkan maasalah tema hujan
h
asam yaang diajarkan
paada siswa dapat memberikann respon yangg positif bagi
sisswa dan diterim
ma dengan baikk oleh siswa.

Saran
Perlu diaadakan peneliitian lanjutan yang serupa agar
didapatkaan perbaikan dalam penerrapan pembelajaran
berdasarkkan masalah dengan materi yaang lain.
DAFTAR
R PUSTAKA
Arikunto,, Suharsimi. 2000. Manaajemen Peneelitian.
Jakaarta : Rineka Ciipta.
Arikunto,, Suharsimi. 20010. Prosedur Penelitian. Jakkarta :
Rineeka Cipta.
Arya W. Wisnu. 2004. D
Dampak Pencemaran Lingkuungan
(Ediisi revisi).Yogyyakarta: Andi.
Bungin, Burhan. 20077. Penelitian Kualitatif. Jaakarta:
Kencana Jakarta.
Fogarty, Robin.
R
1991. How
H
to Integrrated The Currricula.
New
w York: IRI/Skyylight Publishiing, Inc.
Hidayati, Oktia Fajri Puji.
P
2007. Stu
udi komparasi hasil
belajjar geografi antara Pembelajaran berrbasis
masaalah dengan P
Pembelajaran konvensional pada
sisw
wa kelas XI prrogram ilmu soosial SMA neggeri 9
sema
arang Tahunn 2006/2007
7. Skripsi tidak
dipuublikasikan. Sem
marang: FIS UNNES.
U

PE
ENUTUP
Siimpulan
Beerdasarkan hasil
h
analisis
nelitian dan
data pen
peembahasan dap
pat disimpulkaan bahwa (1) Pelaksanaan
peembelajaran IP
PA terpadu tipe webbed deengan Model
Peembelajaran Berdasarkan
B
M
Masalah
tema hujan asam
tah
hapnya dapat terlaksana
t
keseluruhan (100%
%) dari tahap
aw
wal sampai akhhir dengan rataa-rata penilaiann pelaksanaan
paada pertemuan
n I adalah 3,58
8, pertemuan II adalah 3,88
daan pertemuan III adalah 3,96 serta rata-rata
r
dari
keeseluruhan perttemuan adalah
h 3,81 dalam kaategori sangat
baaik, (2) Aktivittas siswa pada ranah psikomo
otor memiliki
peersentase rata-rrata kelas 86,5
5% yang mem
miliki kategori
saangat baik. Unttuk aktivitas siswa pada ranah
h afektif hasil

Ibrahim, Muslimin. 20005. Pembelaj
ajaran Berdassarkan
Massalah. Surabayaa: Unesa Univeersity Press.
Joenoes A. M. 19888. Fisika Lin
ngkungan. Jaakarta:
Departemen pendiidikan dan keb
budayaan direektorat
jend
deral pendidikaan tinggi proyek pengembangan
lembbaga pendidikaan tenaga kepen
ndidikan.
Khairiyahh, Ummu. 2012. Pengem
mbangan peraangkat
pembelajaran IPA Terpadu tema
a Hujan Asam untuk
sisw
wa kelas VII SM
MP Negeri 1 Babat.
B
Skripsii tidak
dipuublikasikan. Suurabaya: FMIPA
A UNESA.
66

P
Pembelajaran
IP
PA Terpadu Tiipe Webbed deengan Model Pembelajaran Berdasarkan Maasalah

Mitarlis
M
dan Srii Mulyaningsihh. 2009. Pemb
belajaran IPA
Terpadu. Surabaya:
S
UNE
ESA Universityy Press.
Mustikasari,
M
Inttannani. 2012. Pengembanga
an perangkat
pembelajarran IPA Terpaadu tipe webbeed tema hujan
asam untuuk melatih keeterampilan berpikir kritis
siswa di keelas VII SMP. Skripsi
S
tidak diipublikasikan.
Surabaya: FMIPA
F
UNES
SA.
Nu
ur,

Mohamm
mad. 2011. Model
P
Pembelajaran
Berdasarka
an Masalah. Surabaya:
S
Pussat Sains dan
Matematika Sekolah UNE
ESA.

Riiduwan. 2010.. Skala Penguukuran Variabel – variabel
Penelitian. Bandung: Alffabeta.
Suudjana .2005. Metoda
M
Statistiika. Bandung : Tarsito.
Suugiyono. 2010.. Metode Peneelitian Pendidikkan. Bandung
: ALFABE
ETA
Syyamsudin. 20012. Penerappan Model Pembelajaran
P
Pendekatan
Berdasarka
an
Masalah
h
dengan
Contextuall Teaching annd Learning Menggunakan
M
IPA Terpa
adu Tipe Web
bbed Untuk Meningkatkan
M
Hasil Belajjar Siswa Kelaas VIII SMPN 24 Surabaya.
Skripsi tiddak dipublikaasikan. Surabaaya: FMIPA
UNESA.
Tiim. 2011. Pannduan Ringkaas Penulisan Skripsi
S
Prodi
Pendidikann Sains. Surabaaya: FMIPA UN
NESA.
Winarsih,
W
Anny,, dkk. 2008. IP
PA Terpadu untuk SMP/MTs
Kelas VIII. Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional.

