
 

 
P

k
m
d
a
(

PENERA
TEMA FOT

3) D

Peneliti
tema Fo
kritis, d
peneliti
siswa. 
metode
siswa (
berpikir
keterlak
keterlak
Indikato
eksplan
siswa m
dan 16
pembel
kognitif
rata-rata
seluruh
Kata K
 

The re
photosy
student 
A SMP
the obse
learning
thinking
implem
plans ob
critical 
inferenc
thinking
Mastery
the deta
well cat
highly 
category
Keywo
 

PENDAHULU
Seiring kemaju
kemajuan dib
manusia ditunt
dibidang terse
adalah dengan
(SDM). Penin

Jurnal 

APAN MODE
TOSINTESI

Mer
1) Program 

2) Do
Dosen Program

ian tentang pen
otosintesis ini 
dan hasil bela
iannya adalah 
Metode pengu
 tes. Metode 
(sebagai data 
r kritis dan ha
ksanaan RPP,
ksanaan RPP s
or keterampila

nasi, dan infere
memiliki ketera
6,7% memilik
ajaran ini (kog
f rata-rata selu
a seluruh sisw

h siswa sebesar 
Kunci: IPA terp

search of the
ynthesis theme 
learning outco
 Negeri 2 Sugi
ervation metho
g and student a
g skills and stu

mentation analy
bservation duri
thinking skill

ce. Critical thin
g skills, 29.16%
y of student lea
ails of the resu
tegory; psycho
skilled; affect
y. 
rds: integrated

UAN 
uan zaman mak
bidang sains 
tut untuk lebih
ebut. Salah s
n meningkatk
ngkatan SDM

Pendidikan Sa

EL KOOPER
IS UNTUK M

KELAS V

rita Dwi Rah
Studi Pendidik

sen Jurusan Fi
m Studi Pendidi

nerapan model
bertujuan unt

ajar siswa. Pen
siswa kelas VI
umpulan data 
observasi digu
pendukung), s

asil belajar sisw
, keterampila
elama dua per

an berpikir krit
ensi. Keteramp
ampilan berpik
ki keterampila
gnitif, afektif, 

uruh siswa seb
wa sebesar 84 

77,25 dengan 
padu, STAD, K

e implementati
aims to describ

omes. The desig
io Lamongan c
od and testing m
activities (as su
udent learning 

ysis, critical thin
ing two meetin
ls are applied 
nking skills cla
% had a moder
arning outcome
ults of the cogn
omotor aspects 
tive aspects of

d science, STAD

ka semakin be
dan teknolo

h meningkatka
satu upaya ya
kan Sumber D
 dapat diwuj

ains e-Pensa. V

RATIF TIPE
MELATIHK
VIII A SMP N

hayu 1), Titin 
kan Sains FMI
sika FMIPA U
ikan Sains FM

A
l pembelajaran
tuk mendeskrip
nelitian ini m
III A SMP Ne
yang digunak

unakan untuk 
sedangkan me
wa. Hasil anal

an berpikir k
rtemuan memp
tis yang diterap
pilan berpikir 
kir kritis tinggi
an berpikir kr

dan psikomot
besar 81 denga
dengan katago
katagori kuat. 

Keterampilan be

Abstr
ion of STAD
be the impleme
gn of this study

consisting of 24
methods. Obse
upporting data
outcomes. Re

nking skills, an
ngs to obtain an

in this resea
ass VIII A vari
rate critical thi
es in this study
nitive aspects 
of learning ou

f learning out

D, critical think

rkembang pula
ogi, sehingga

an pengetahuan
ang dilakukan
Daya Manusia
udkan dengan

Volume 01 Nom
 

78

E STAD PAD
KAN KETER

N 2 SUGIO-

Sunarti 2), d
IPA UNESA, e

UNESA, e-mail
IPA UNESA, 

Abstrak 
n kooperatif tip
psikan keterlak

menggunakan d
geri 2 Sugio K

kan dalam pen
menganalis ke

etode tes digu
lisis data dalam
kritis, dan ha
eroleh nilai rat
pkan dalam pe
kritis kelas V

i, 29,16% mem
ritis rendah. 
tor) adalah 83

an katagori san
ori sangat teram
    
erpikir kritis. 

ract 
D cooperative 

entation scienc
y is "One Shot
4 students. Data
ervation method
a), whereas the
esults of data a
nd student lear
n average value
arch includes i
ies with the det
inking skills, a
(cognitive, aff
of learning thr
utcomes overal
tcomes overall

king skills. 

a 
a 
n 
n 
a 
n 

peningka
oleh berb
Salah sat
Kurikulum
menuntut
kritis, kre
berpikir 

mor 02 Tahun 

DA PEMBEL
RAMPILAN B
-LAMONGA

dan Ahmad Q
e-mail: meritad
l: titin.mipa@y
e-mail: aqosyim

e STAD pada 
ksanaan RPP I

desain “One S
Kabupaten Lam
nelitian ini ada
eterlaksanaan p
unakan untuk 
m penelitian in
asil belajar s
ta-rata sebesar 

enelitian ini me
VIII A bervaria
miliki keteramp

Ketuntasan h
3,3 % dengan 
ngat baik; hasi
mpil; hasil bel

learning in in
ce lesson plans,
t Case Study". R
a collection me
d is used to ana
e test methods
analysis in this 
rning outcomes
e of 3.15 with g
interpretation, 
tails, 54.16% s

and 16.7% had
fective, and psy
roughout stude
ll students aver
l students aver

atan kualitas p
bagai pihak s
tu upaya peme
m Tingkat S
t untuk memb
eatif dan mand

kritis di se

2013, 78-83 

LAJARAN IP
BERPIKIR K

AN 

Qosyim 3) 

dwi@yahoo.co
yahoo.co.id  
m_unesa@yah

pembelajaran 
IPA, keteramp

Shot Case Stud
mongan yang te
alah metode o
pembelajaran 
menganalisis 
ni antara lain 
siswa. Hasil 
3,15 dengan k

eliputi interpre
asi dengan rinc
pilan berpikir k
hasil belajar s
rincian hasil b

il belajar aspek
lajar aspek afe

ntegrated scie
, critical thinki
Research goals
ethods used in 
alyze the imple
used to analyz
 study include
s. Implementat
good category.
analysis, expl

students have h
low critical th

ychomotor) wa
ent average of 
rage of 84 with
rage of 77.25

pendidikan yan
salah satunya 
erintah adalah 
Satuan Pendid
budayakan ber
diri (Mulyasa, 2
ekolah dapat 

PA TERPAD
KRITIS SISW

m 

hoo.co.id 

IPA Terpadu  
pilan berpikir 
dy”. Sasaran 
erdiri dari 24 

observasi dan 
dan aktivitas 
keterampilan 
hasil analisis 
pengamatan 

katagori baik. 
etasi, analisis, 
cian, 54,16% 
kritis sedang, 
siswa dalam 
belajar aspek 
k psikomotor 
ektif rata-rata 

ence learning 
ing skills, and 
s is class VIII 
this study are 
ementation of 
ze the critical 
e lesson plans 
tion of lesson 
 Indicators of 
lanation, and 
higher critical 
hinking skills. 
as 83.3% with 
81 with very 
h category of 
 with strong 

ng dapat dilak
adalah pemer
dengan menet
ikan (KTSP) 
rpikir ilmiah s
2010). Keteram

diajarkan m

DU 
WA 

kukan 
rintah. 
tapkan 

yang 
secara 

mpilan 
melalui 



p
a
l
2

g
a
b
g
k
y
m
y

N
d
d
p
m
m
m
(
d
m
B
d
y
d
m

w
d
m
K

T
d
b
o
d
n

k

u

m
p
f
m
y
M
b
K
p
i

p

m

pembelajaran 
aktif melaku
laboratorium d
2010).  

Berdasark
guru IPA SMP
agar nilai sisw
belajar siswa 
guru dalam m
kognitif siswa
yang hanya 
menyelesaikan
yang mendalam

Berdasark
Nasional No.
ditentukan b
diberikan dala
pembelajaran 
memperoleh 
menambah ke
memproduksi 
(Mitarlis dan S
diterapkan ada
merupakan pe
Biologi, Fisik
didasarkan pa
yang benar-b
diharapkan m
menerapkan m
sehari-hari.  

Berdasark
wawancara de
diperoleh info
menggunakan 
Ketuntasan M
SMP tersebut
Terpadu seca
digunakan ma
biologi, fisik
observasi ters
diperoleh sisw
nilai sesuai de
SMP N 2 sugi
kritis kepada s

Berdasark
untuk melatih
siswa kelas V
menggunakan 
pada pembe
fotosintesis. 
mengajar dim
yang memiliki
Model pembel
beberapa kel
Kooperatif tip
pembelajaran 
individu. Mel
siswa dapat 
pengetahuanny
siswa, tidak
menumbuhkan

Pembelajar

dimana siswa
ukan analisis,
dan mengerjak

kan hasil waw
PN 2 Sugio, di
wa selalu bai
di sekolah ma

mengajar hanya
a saja. Hal ters

sekedar men
n soal-soal IPA
m terhdap kons
kan Peratura
 22 Tahun 
ahwa pembe

am bentuk terp
yang memban
pengalaman 
kuatan untuk 
kesan-kesan te

Sri, 2009). Pem
alah dengan tem
erpaduan SK d
ka, dan Kimia
ada pengalam
benar terjadi 
melalui tema
materi yang di

kan hasil obser
ngan salah sat
ormasi bahwa

KTSP seh
Minimal (KKM

t belum men
ara maksimal
asih terpisah-p
ka maupun 
sebut diketahu

wa mencapai 6
engan KKM ya
io belum mela
iswa. 
kan uraian di 

hkan keteramp
VIII A SMP N

model pembel
lajaran IPA 
Model koop

mana siswa bel
i tingkat kema
lajaran ini men
lompok deng
pe ini menera

yang dituju
alui model pe

terlibat sec
ya, dapat men
k membedak
n solidaritas an

ran Kooperatif

a dapat aktif 
, sintesis, i

kan tugas-tugas

wancara deng
iketahui bahwa
k tanpa mem

aupun di ruma
 mengutamaka
sebut berdamp
nghafal dan 
A tanpa mem
sep IPA.  

an Pemerintah
2006 tentang

elajaran IPA 
adu. IPA terpa

ntu peserta did
langsung, se
menerima, me

entang hal yan
mbelajaran IPA
ma fotosintesis
dan KD dari m
a. Pemilihan 
an siswa dan

di lingkung
a tersebut s
iajarkan kedal

rvasi yang dila
tu guru IPA SM
a di sekolah 
hingga mem

M) yaitu 80. A
nerapkan pemb
l karena pe
pisah antara m
kimia. Berd

ui bahwa nil
7% siswa yan
ang ditetapkan
atihkan keetram

atas, maka pe
pilan berpikir 

N 2 Sugio Lam
lajaran koopera

Terpadu d
peratif merup
lajar dalam k

ampuan berbed
ngelompokkan 
gan anggota 
apkan kuis d

ukan untuk m
embelajaran in
cara aktif m
ningkatkan ke
kan antar 

ntar teman (Nur

f tipe STAD un

belajar, siswa
investigasi d
s (Fitrihidajati

gan salah satu
a guru dituntu

mikirkan proses
ah.  Akibatnya
an kemampuan
pak pada siswa

mahir dalam
miliki penalaran

h Pendidikan
g standar isi

untuk SMP
adu merupakan

dik untuk dapa
ehingga dapa
enyimpan, dan
g dipelajarinya

A Terpadu yang
s.Tema tersebu
mata pelajaran
tema tersebu

n pengetahuan
gan. Sehingga
siswa mampu
lam kehidupan

akukan melalu
MP N 2 Sugio
tersebut telah

miliki Kriteria
Akan tetapi, d
belajaran IPA

erangkat yang
mata pelajaran

dasarkan hasi
lai IPA yang

ng memperoleh
n. Selain itu, d
mpilan berpikir

eneliti memilih
kritis kepada

mongan dengan
atif tipe STAD
dengan tema

pakan strateg
kelompok keci
da (Nur, 2008)

siswa menjad
4-5 siswa

di setiap akhir
masing-masing
ni, diharapkan

mengkonstruks
erjasama antar

teman, dan
r, 2008).  

ntuk Melatihka

a 
di 
i, 

u 
ut 
s 

a, 
n 
a 

m 
n 

n 
i, 
P 
n 
at 
at 
n 
a 
g 

ut 
n 

ut 
n 
a 
u 
n 

ui 
o 
h 
a 

di 
A 
g 
n 
l 
g 
h 

di 
r 

h 
a 
n 
D 
a 
i 
l 
. 

di 
a. 
r 
g 
n 
i 
r 
n 

Berd
judul “P
STAD PA
FOTOSIN
KETERAM
A SMP N

METOD
Penelitian
deskriptif
A SMP N
data pad
Tahun Pe

Ran
Shot Cas
perlakuan
kelompok
pembelaj
Materi A
data pad
pertemua
kali perte
Instrumen
lembar o
data yang
metode 
mengana
siswa (se
digunaka
kritis dan

 
HASIL D
Data pen
keterlaksa
dan hasil
dinalisis s

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gamb

Berd
dapat d
mengelol
pada du
katagori 
pendahul
baik ya
pembelaj
mengajar

Sk
or

an Keterampila

dasarkan uraia
PENERAPAN 
ADA PEMBEL
NTESIS 
MPILAN BERP

N 2 SUGIO-LAM

DE 
n yang digu
f. Sasaran pene
N 2 sugio yang
da penelitian i
elajaran 2012 / 
ncangan penelit
e Study” dima
n pada satu 
k pembanding
aran yang di

Ajar, LKS, dan
da penelitian 
an, dimana pem
emuan dan pos
n yang diguna
bservasi dan l

g digunakan ad
tes. Metode

lis keterlaksan
ebagai data pe
an untuk men
n hasil belajar s

DAN PEMBAH
nelitian ini m
anaan pembela
l belajar (kogn
sebagai berikut

ar 1. Grafik ha

dasarkan graf
diketahui bah
la pembelajara
a pertemuan 

baik. Keter
luan adalah de
ang berarti 
aran yang e

r dapat terlaksa

0

1

2

3

4

1 2 3 4

Sintaks mo

an Berpikir Krit

an di atas mak
MODEL KO

LAJARAN IPA
UNTUK 

PIKIR KRITIS
MONGAN”. 

unakan adalah
elitiannya adal

g berjumlah 24 
ni dilakukan 
2013. 

tian ini mengg
ana desain terse

kelompok s
g dan tanpa 
gunakan meli
n Lembar Eva
ini dilakukan

mbelajaran dil
st-test dengan s
akan dalam p
embar tes.  M

dalah dengan m
e observasi 
naan pembelaj
endukung), sed
nganalisis ket
siswa. 

HASAN 
meliputi data 
ajaran, keteram
nitif, afektif, da
t: 

asil keterlaksan

fik keterlaksa
hwa kemampu
an memiliki n

adalah 3,14 
rlaksanaan si
engan nilai 3,

dapat men
efektif sehing
ana dengan baik

4 5 6 7

odel pembelaj
tipe STAD

tis 

ka peneliti me
OOPERATIF 

A TERPADU T
MELATIH

S SISWA KELA

h jenis pene
lah siswa kela
siswa. Pengam
pada bulan Ja

gunakan desain
ebut hanya me
saja tanpa a
pre-test. Pera

iputi Silabus, 
aluasi. Pengam
n dengan tiga
lakukan denga
satu kali pertem
enelitian ini a

Metode pengum
metode observa

digunakan 
ajaran dan akt
dangkan metod
terampilan be

hasil pengam
mpilan berpikir 
an psikomotor)

naan pembelaja

anaan pembel
uan guru d
nilai rata-rata 

dan 3,16 d
intak pada 
00 dengan ka
nciptakan su
gga proses b
k.  

aran kooperat
D

Pertemua

Pertemua

emilih 
TIPE 

TEMA 
HKAN 
S VIII 

elitian 
s VIII 

mbilan 
anuari 

n “One 
emberi 
adanya 
angkat 

RPP, 
mbilan 
a kali 
an dua 
muan. 
adalah 

mpulan 
asi dan 

untuk 
tivitas 
de tes 
erpikir 

matan 
kritis, 

) yang 

aran  

ajaran 
dalama 
a total 
dengan 

tahap 
atagori 
uasana 
belajar 

tif 

n 1

n 2



d
k
n
t
m
T

m

p
m
k

d
t
p

y
k
w
p
k
p
p
m
p
p
m

d
k
d

b
b

 

m
d
P
i
a
e
i
d

Tahapan 
dalam kelomp
katagori baik, 
nilai rata-rata 
tahap ini guru 
mengalami ke
Tahap ketiga a
sebesar 3,83 
merupakan cir
Sehingga hasil
pembelajaran 
memahami ko
kemampuan b
siswa terlibat s
dkk, 2008).  H
terhadap ke
penghargaan k

Tahapan 
yang memper
katagori sanga
waktu yang 
pertemuan per
kedua. Hal ter
pertama belu
pembelajaran y
menjelaskan le
pertemuan ke
pemeblajaran 
menjelaskan le

Berdasark
disimpulkan b
kooperatif tip
dengan angka 

Keberhas
berdampak pa
belajar siswa y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar

Grafik 
menggambarka
dicapai siswa
Persentase in
interpretasi ad
analisis adala
eksplanasi ad
indikator infer
disimpulkan b
siswa kelas V

0

50

100

150

Pe
rs
en

ta
se
 (%

)

in

Jurnal 

inti terdiri d
pok yang mem
 tahapan beke
sebesar 3,07 
membimbing 

esulitan dalam
adalah kuis yan
dengan katago

ri dari pembela
l pemberian k
kooperatif tie
onsep-konsep 
bekerjasama, k
secara aktif bai

Hasil dari kuis 
lompok seh

kelompok. 
penutup adal

roleh nilai rat
at baik.  Sintak

memperoleh 
rtama dan seb
rsebut dikaren

um mengetahu
yang akan dila
ebih banyak pa
edua siswa 
yang dilakuka

ebih banyak lag
kan pembaha

bahwa keterlak
pe STAD dap
rata-rata sebes

silan dalam pel
ada keterampil
yang disajikan 

r 2. Grafik kete

keterampilan 
an bahwa kete

a pada tiap i
ndikator ket

dalah sebesar 
ah sebesar 7
dalah sebesar
rensi adalah se
bahwa dalam 

VIII A SMP N 

ndikator ketera

Grafik keter

Pendidikan Sa

dari mengorgan
mperoleh nilai
erja dalam tim
dengan katag
siswa dalam k

m melaksanak
ng memperoleh
ori sangat bai
ajaran koopera

kuis yang baik 
ep STAD yait

yang sulit, 
kreatif, berpik
ik mental mau
tersebut akan 
ingga akan 

lah pemberian
ta-rata sebesar
k terkahir adala

nilai rata-rat
besar 3,00 pa

nakan siswa pa
ui dengan p

aksnakan sehin
ada siswa. Aka
sudah menge

an sehingga gu
gi kepada sisw
asan diatas, 
ksanaan model
pat terlaksana
sar 3,15. 
laksanaan pem
lan berpikir k
dalam grafik 2

erampialn berp

berpikir 
erampilan berp
indikator adal
terampilan b
83,3%. Persen
71%, persent
r 87,5%, da
ebesar 96%. S
keterampilan 
2 Sugio deng

ampilan berpi

rampilan ber
kritis 

ains e-Pensa. V

nisir siswa ke
i 3,00 dengan
m memperoleh
gori baik. Pada
kelompok yang
kan praktikum
h nilai rata-rata
ik. Kuis disin
atif tipe STAD

sesuai dengan
tu siswa dapa
menumbuhkan
kir kritis, dan

upun fisik (Nur
disumbangkan

menentukan

n penghargaan
r 4,00 dengan
ah peneglolaan
ta 2,67 pada
ada pertemuan
ada pertemuan
pasti kegitaan
gga guru harus
an tetapi spade
etahui kegitan
uru tidak perlu

wa.  
maka dapa

l pembelajaran
a dengan baik

mbelajaran akan
kritis dan hasi
2: 

ikir kritis 

kritis diatas
ikir kritis yang
lah bervariasi

berpikir kritis
ntase indikator
tase indikator
an persentase
Sehingga dapa

berpikir kritis
gan 4 indikator

kir kritis

rpikir 

Volume 01 Nom
 

80

e 
n 
h 
a 
g 

m. 
a 

ni 
. 
n 
at 
n 
n 
r, 
n 
n 

n 
n 
n 
a 
n 
n 
n 
s 
e 
n 
u 

at 
n 
k 

n 
l 

s 
g 
i. 
s 
r 
r 
e 

at 
s 
r 

adalah b
paling tin
tingkat k
pada ind
maka ke
SMP N
keteramp
yang disa

 
 
   

 

 

 

 

 

 

Gambar 

Diag
54,16% 
berpikir 
keteramp
siswa m
Persentas
dicapai 
keempat 
kelompok
masuk p
mampu m
kritis. Sis
mampu m
berpikir k

Selain
mendeskr
siswa, d
kognitif, 
dicapai s
dalam gra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,1

1

ni
la
i y
an

g 
di
pe

ro
le
h

mor 02 Tahun 

bervariasi. Tin
nggi adalah pa
etercapaian ind

dikator analisi
eterampilan be
N 2 Sugio 
pilan berpikir 
ajikan pada gra

3. Grafik Peng
berpikir kri

gram diatas 
siswa kelas 
kritis tinggi, 

pilan berpikir k
memiliki keter
se tersebut dida
oleh siswa. 
indikator terse
k berpikir krit
pada kelompok
mencapai tiga
swa pada kelom
mencapai 2 at
kritis.  
n keterampilan
ripsikan pada 

dimana hasil 
afektif, dan p

siswa kelas V
afik pada gamb

Gambar 4. G

16

16,7

Diagram
kemamp

0
20
40
60
80

100

1 3 5

Grafik Ha

2013, 78-83 

ngkat pencapa
ada indikator i
dikator yang p
is. Bersadarka
erpikir kritis s

dapat dikelo
kritis tinggi, s

afik pada gamb

gelompokkan k
itis 

menunjukkan
VIII A mem
sebesar 29,16

kritis sedang, 
rampilan berp
asarkan pada ju
Apabila sisw

ebut maka sisw
tis tinggi. Sed
k berpikir kr
a indicator ke
mpok rendah a
tau kurang ind

n berpikir kritis
hasil belajar 

belajar terseb
psikomotor. A
VIII A tersseb
bar 4: 

Grafik hasil be

54,16

m pengelompo
puan berpikir

7 9 11 13

No.absen s

asil Belajar K

aian indikator 
inferensi, sedan
paling rendah a
an analisis di 
siswa kelas V
ompokkan me
sedang, dan r

bar 3. 

keterampilan 

n bahwa seb
miliki keteram
6% siswa me
dan sebesar 1

pikir kritis re
umlah indikator

wa dapat men
wa akan masuk
dangkan siswa 
itis sedang ap

eterampilan be
apabila siswa 
dicator krteram

s, penelitian in
yang dicapai

but meliputi 
Aspek kognitif 
but dapat dis

elajar kognitif 

okkan 
r kritis

kemampua
berpikir kri
tinggi
Kemampua
berpikir kri
sedang
kemampua
berpikir kri
rendah

15 17 19 21 2

siswa

Kognitif

yang 
ngkan 
adalah 

atas, 
VIII A 

enjadi 
rendah 

banyak 
mpilan 
emiliki 
16,7% 
endah. 
r yang 
ncapai 
k pada 

yang 
pabila 
erpikir 
hanya 

mpilan 

ni juga 
i oleh 
aspek 

f yang 
ajikan 

an 
itis 

an 
itis 

an 
itis 

23



b

t
k
n
d
m
h
D

u
d
m
d
d
b
p

d
p
i

b
“
d
c

d
d
t
k
a
p

p
g
t
d
 

 
Berdasark

bahwa hasil b
sebesar 83,3%
terdapat 4 sis
kurang pada p
nilai yang d
ditetapkan yai
model koopera
hasil belajar s
Dalam pelaks
STAD membe
untuk mengua
dan membant
menguasai m
dapat lebih 
disampaikan
bahwa mode
pembelajaran 
sebagai proses

Hasil bela
didukung den
psikomotor ya
ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ga

Gambar 
besar siswa m
“sangat kuat”. 
dan antusias d
cukup, kurang
siswa masih 
dengan teman 
dapat muncul 
tersebut tida
keseluruhan pa
analisis di atas
pada masing 
sebesar 77,25 d

Selain hasi
pada hasil bela
gelas ukur (pa
tetes (pada pe
disajikan pada 

0%
25%
50%
75%

100%

Pembelajar

kan grafik di 
belajar kognitif
%. Pada graf
swa yang mem
pembelajaran te
iperoleh kura
itu 80. Berda
atif tipe STAD
siswa yang d
sanaannya pe
erikan kesempa
sai materi yang
tu teman sat

materi melalui 
memahami k

n. Hal ini didu
el pembelajar
berbasis sosia

s dialog interak

ajar siswa pad
ngan penilaian
ang dapat dilih

ambar 5. Grafi

5 di atas, me
mendapat nilai 

 Hal itu terjad
dalam pembela
g, dan sangat k

banyak diam
kelompoknya
karena siswa 

ak memiliki 
ada pertemuan
s, maka hasil b

pertemuan m
dengan katagor
il belajar afekti
ajar psikomoto
ada pertemuan
ertemuan II). 
gambar 6. 

ran Kooperatif

atas, maka d
f yang dicapa
fik tersebut t
mperoleh hasi
ema fotosintes

ang dari nilai
asarkan hasil 
D berdampak p
dapat terlihat p
embelajaran k
atan pada angg
g diberikan ole
tu kelompok 

kegiatan dis
konsep-konsep
ukung dengan 
ran kooperati
al dimana bela
ktif sesama tem

da ranah kog
n pada ranah
hat pada gamb

ik hasil belajar 
 
enunjukkan ba
dengan katag

di karena selur
ajaran. Hasil d
kurang dapat m

m dan kurang
a. Sedangkan k
tidak masuk s

penilaian a
n kedua. Berda
belajar afektif 
memperoleh a
ri kuat. 
if, pembelajara
or yaitu memb
n I), dan meng
Hasil belajar 

f tipe STAD un

dapat diketahu
i siswa adalah
terlihat bahwa
l belajar yang

sis dikarenakan
i KKM yang
tersebut maka

positif terhadap
pada gambar 4
kooperatif tipe
gota kelompok
eh guru, pedul

untuk dapa
skusi sehingga
p yang telah
teori Vigotsky
if merupakan
ajar ditekankan

man. 

gnitif ini juga
h afektif dan
bar 5 dibawah

afektif 

ahwa sebagian
ori “kuat” dan
ruh siswa aktif
engan katagor
muncul karena
 bersosialisas
katagori lemah
sehingga siswa
afektif secara
asarkan rincian
yang diperoleh

angka rata-rata

an juga menila
aca skala pada

ggunakan pipe
tersebut dapa

Pertemua

Pertemua

ntuk Melatihka

ui 
h 
a 
g 
n 
g 
a 
p 
. 
e 
k 
i 

at 
a 
h 
y 
n 
n 

a 
n 
h 

n 
n 
f 

ri 
a 
i 
h 
a 
a 
n 
h 
a 

ai 
a 
t 

at 

G

Gr
hasil be
yaitu m
dengan 
54,17%
dengan 
41,7% 
dengan 
sebesar
yang 
terampi
kedua s
nilai ps

Gr
terdapa
dan per
psikom
pada g
pada p
sehingg

Ke
pertany
(memba
pipet te
pada ga
dalam k
sebesar
Riduwa
kriteria 
dalam 
selama 
menerim
saling m

Ha
dicapai 
kuis pa
yang 
bertang

Ku
Pada ku
2013 d
kelomp

n 1

n 2

1
2
3
4
5
6
7
8

Pr
os
en

ta
se

an Keterampila

Gambar 6. Graf

rafik pada gam
elajar psikomot
masing-masing 

katagori “san
% dan 25%, 10

katagori “tera
dan 66,7%, 
katagori “cuk

r 4,17%. Pada 
memperoleh 
il”. Hal itu ter
siswa tersebut
ikomotor.  
rafik di atas

at hasil yang b
rtemuan kedua

motor pada per
gelas ukur) be
pertemuan ked
ga hasil belajar
esimpulan pad

yaan dan memb
aca skala pad
etes) sendiri y
ambar 5 dan 6
katagori sanga
r 84. Hal te
an yang terca

skor rata-rat
katagori baik
pembelajaran

ma perbedaan 
menghargai sat
asil belajar kog
siswa juga m

ada setiap ak
diberikan da

ggung jawab da
uis diberikan 
uis 1 yang dila
dari 6 kelom
pok yang ma

0
10
20
30
40
50
60
70
80

K

Grafik  Ha

an Berpikir Krit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fik hasil belaja

mbar 6 di atas 
tor siswa pada
13 dan 6 sis

ngat terampil”
0 dan 16 sisw
ampil” dengan
dan 1 siswa

kup terampil”
pertemuan ked
nilai dengan

rjadi karena p
t tidak masuk 

juga dapat m
berbeda pada 

a. Hal tersebut 
rtemuan perta
erbeda dengan
dua (menggu

r yang diperole
da penilaian a
berikan pendap
da gelas ukur 
yang telah disa
pada kelas VII

at terampil den
rsebut didasa

antum pada ha
ta pada rentan
k. Hal ini m
n berlangsung 

individu, salin
tu sama lain.  
gnitif, afektif d

mendapat penga
khir kegiatan p
apat menjadi
an giat dalam p
pada setiap a

aksanakan pada
mpok yang ter
asing-masing 

Kategori nilai

sil Belajar P

tis 

ar psikomotor 

menjelaskan b
a dua kali perte
swa mendapat

” dengan perse
wa memperoleh
n persentase se
a memperoleh 
” dengan perse
dua terdapat 1 
n katagori “

pada saat perte
sehingga tida

menunjukkan b
pertemuan pe
terjadi karena 

ama(membaca 
n aspek psiko
unakan pipet 

h juga berbeda
afektif (menga
pat) dan psiko

dan menggu
ajikan dalam 
II A sudah term
ngan angka rat
arkan pada k
alaman 39, d
ng 61-80 term

menunjukkan b
semua siswa 

ng bekerja sam

dan psikomotor
aruh dari pemb
pembelajaran. 
ikan siswa 
pembelajaran.
akhir pembela
a tanggal 22 Ja
rbentuk terdap
mendapat pr

sikomotor

Pertemu

Pertemu

bahwa 
emuan 
t nilai 
entase 
h nilai 
ebesar 

nilai 
entase 
siswa 
“tidak 
emuan 
ak ada 

bahwa 
ertama 
aspek 
skala 

motor 
tetes) 

a. 
ajukan 
motor 

unakan 
grafik 
masuk 
ta-rata 

kriteria 
dengan 
masuk 
bahwa 
dapat 

ma dan 

r yang 
berian 

Kuis 
lebih 

ajaran. 
anuari 
pat 3 
edikat 

uan 1

uan 2



 
P

B
t

d
b

2

super team, g
kelompok 5
masing 30, 2
dilaksanakan
kelompok ya
berhasil mer
good team. 
6,3 dan 4 de
27,5, 17,5 
mendapatkan
berdasarkan 

Berdasa
bahwa dalam
terdapat timb
anggota kel
untuk menda
masing-masi
perkembanga
kelompok. 
nantinya ak
kelompok. 

Berdasa
pembelajaran
pembelajaran
fotosintesis. 
pengamatan 
tipe STAD 
pengamatan 
pertemuan p
yang berarti 
pada tema f
dan dapat di
efektif. Pern
belajar kogni
adalah baik. 

PENUTUP 

Simpulan 
Berdasarakan 
tentang penera
STAD pada pe
di kelas VIII
berikut : 
1. Keterlaksan

STAD pa
fotosintesis
terlaksana 
keterlaksan
dengan ka
3.16 denga

2. Kemampua
bervariasi. 
dikelompok
berpikir k
jumlah ind
dicapai. S
kemampua
siswa mem
dan sebesa
berpikir kri

Jurnal 

great team, dan
, 1 dan 4 den
27,5 dan 25. S
n pada tangga
ang terbentuk 
raih predikat s
Masing-masin

engan skor rata
dan 15. 

n pengharg
predikat yang 
arkan uraian 
m pembelajar
bal balik posi
lompoknya. S
apatkan pengha
ing kelomp
an tiap indi
Skor perkem

kan berpenga

arkan uraian p
n kooperatif ti
n yang tepat 

Hal tersebu
keterlaksanaa
yang dilakuk
diperoleh per

pertama dan k
model pembel

fotosintesis ter
ikatakan pemb

nyataan tersebu
itif, afektif dan

rumusan masa
apan model p
embelajaran IP
I SMP maka 

naan model p
ada pembelaj
s di SMP Nege

dengan b
naan rata-rata p
atagori baik da
an kategori baik
an berpikir krit

Berdasarkan 
kkan menjadi 

kritis tinggi, s
dikator kemam
Sebesar 54,1

an berpikir kri
mpunyai kemam
ar 16,7% sisw
itis rendah.  

Pendidikan Sa

n good team y
ngan nilai rat
Sedangkan pad
al 25 Januari

terdapat 3 k
super team, gr
ng kelompok t
a-rata masing-
Masing-maisn

gaan berup
diperoleh. 
di atas, dapa
ran kooperati
itif antara kelo
Semua kelom
argaan yang d
ok yaitu 
ividu pada m
mbangan ters
aruh terhadap 

pembahasan te
ipe STAD mer

jika diterapk
ut berdasarkan
an pembelajar
kan oleh gur
rsentase keterl
kedua adalah 
lajaran koopera
rlaksana denga
belajaran berla
ut juga diduku
n psikomotor y

alah serta hasi
pembelajaran k
PA Terpadu tem

dapat disimp

pembelajaran k
jaran IPA T
eri 2 Sugio Lam
baik dengan
pada pertemuan
an pertemuan 
k. 
tis siswa kelas
tabel di atas
siswa denga

sedang, dan 
mpuan berpik
16 % siswa
itis tinggi, seb
mpuan berpikir
wa mempunya

ains e-Pensa. V

ang diraih oleh
a-rata masing-
da kuis 2 yang
 2013 dari 6

kelompok yang
reat team, dan
tersebut adalah
-masing adalah
ng kelompok

pa sertifika

at disimpulkan
f tipe STAD
ompok dengan

mpok berusaha
dilihat dari skor

pada skor
masing-masing
sebutlah yang

penghargaan

ersebut, mode
rupakan mode

kan pada tema
n pada hasi
ran kooperatif
ru. Dari hasi
aksanaan pada
sebesar 100%
atif tipe STAD
an sangat baik
angsung secara
ung oleh hasi

yang dihasilkan

il analisis data
kooperatif tipe
ma fotosintesis

pulkan sebaga

kooperatif tipe
Terpadu tema
mongan adalah
n persentase
n pertama 3,14

kedua adalah

s VIII A sanga
s, maka dapa
an kemampuan

rendah sesua
kir kritis yang
a mempunya
besar 29,16 %
r kritis sedang
ai kemampuan

Volume 01 Nom
 

82

h 
-
g 
6 
g 
n 
h 
h 
k 
at 

n 
D 
n 
a 
r 
r 
g 
g 
n 

l 
l 
a 
l 
f 
l 
a 

% 
D 
k 
a 
l 
n 

a 
e 
s 

ai 

e 
a 
h 
e 
4 
h 

at 
at 
n 
ai 
g 
ai 
% 
g, 
n 

3. Hasil 
A SM
pemb
lebih 
diman
memp
pemb

 
Saran 
Berdasark
peneliti 
berikutny
1. Pemb

dibutu
akan 
pada 
lebih 
motiv

2. Sebel
terleb
dalam
hipote
diseba
telah 
yang 
akan 
meny

3. Hasil 
koope
satuny
karen
ketera
teratu
kritis 

 
 
DAFTAR
Arikunto

Jaka
 
Campbel

1. Ja
 
Depdikna

Pela
Pen
Pen

 
Depdikna

laja
Kur
Dep

 
Depdikna

Pen
Pen

 
Depdikna

Ting
Das

mor 02 Tahun 

belajar siswa 
MP Negeri 2
elajaran koope
baik yaitu me

na hanya te
peroleh nilai
elajaran. 

kan hasil pe
memberikan 

ya menjadi lebi
berian motivas
uhkan karena m
mulai berpikir
kesempatan i
menjadi kre

vasi. 
um siswa mu

bih dahulu sisw
m metode ilm
esis, variabel-
abkan karena 
dilakukan ole
tidak menger

mempersuli
yelesaikan tuga

belajar yang d
eratif tipe ST
ya adalah ke

na itu guru 
ampilan berpi
ur dan terencan

siswa dapat ter

R PUSTAKA
, Suharsimi. 
arta: Renika Ci

l, Neil A, dan 
akarta: Erlangg

as. 2007. Kaj
ajaran IPA . J
elitian dan 
didikan Nasion

as. 2006a. P
aran IPA Terp
rikulum, Badan
partemen Pendi

as. 2006b. M
ndidikan . Ja
didikan, Depar

as. 2006c. Mo
gkat Satuan 
sar Dan Men

2013, 78-83 

pada tema fot
2 Sugio yang
eratif tipe STA
emiliki persen
erdapat 4 s
 kurang da

enelitian yang
beberapa sar

ih baik, diantar
si di awal p
melalui kegiata
r tentang apa y
itu. Oleh kare
eatif dalam 

ulai mengerjak
wa dijelaskan d
miah seperti 
-variabel, dan
pada kegiatan 
eh peneliti m
rti istilah-istila
it siswa d
snya. 

dicapai siswa m
TAD menjadi 
eterampilan be

sebaiknya m
ikir kritis ke
na sehingga ke
rus ditingkatka

2010. “Pro
ipta. 

Jane B. Reece
ga 

jian Kebijakan
Jakarta: Pusat

Pengemban
nal. 

Panduan Peng
rpadu, SMP/M
n Penelitian d
idikan Nasiona

Model Kurikulu
akarta: Badan 
rtemen Pendid

odel Penilaian
Pendidikan J

nengah. Jakar

tosintesis kelas
g diberikan m
AD adalah me

ntase sebesar 8
siswa yang 
ari KKM d

g diperoleh, 
an agar pene
ranya: 
embelajaran s
an motivasilah 
yang akan dipe
ena itu, guru 
menciptakan 

kan LKS, seba
dengan istilah-

rumusan ma
n analisis. Ha
 pembelajaran

masih banyak 
ah di atas seh
dan guru d

melalui pembel
lebih baik, 

erpikir kritis. 
memberikan l
pada siswa s
eterampilan be
an. 

osedur Peneli

e. 2008. Biolog

n Kurikulum 
t Kurikulum, B
ngan, Depart

gembangan Pe
MTs. Jakarta: 
dan Pengemba
al. 

um Tingkat S
Standar Na

ikan Nasional.

n Kelas Kurik
Jenjang Pendi
rta: Badan St

s VIII 
model 
enjadi 
83,3% 

tidak 
dalam 

maka 
elitian 

sangat 
siswa 

elajari 
harus 
suatu 

aiknya 
istilah 

asalah, 
al itu 

n yang 
siswa 

hingga 
dalam 

ajaran 
salah 
Oleh 

atihan 
secara 
erpikir 

itian”. 

gi jilid 

Mata 
Badan 
temen 

embe-
Pusat 

angan, 

Satuan 
asional 
 

kulum 
idikan 
tandar 



Pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk Melatihkan Keterampilan Berpikir Kritis 

83 

Nasional Pendidikan, Departemen Pendidikan 
Nasional. 

 
Depdiknas. 2006d. Panduan Penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar 
Nasional Pendidikan, Departemen Pendidikan 
Nasional. 

 
Facione, Peter A. 2010. Critical Thinking What It Is And 

Why It Counts. Measured reason and the California 
academic Press. Millbrane CA. 

 
Fida, dkk. 2007. Biologi Umum. Surabaya: Jurusan 

Biologi Unesa. 
 
Filsame, Dennis K. 2008. Menguak Rahasia Berpikir 

Kritis dan Kreatif. Jakarta: Prestasi Pustakarya. 
 
Fitrihidajati, Herlina; Indah, Novita Kartika; 

Corenbima,Duran; dan Gofur, Abdul. 
2010.Penerapan Berbagai Pembelajaran 
Kooperatif Pada Pembelajaran Kooperatif Pada 
Pembelajaran Biologi untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritus dan Hasil Belajar 
Siswa SMA. Surabaya: UNESA. 

 
Fogarty, R. 1991. The Mindful School: How to Integrate 

The Curicula. Palatine: IRI/Skylight Publishing, 
Inc. 

 
Ibrahim, Muslimin. 2005. Pembelajaran Kooperatif. 

Surabaya: Unesa University Press. 
 
Lestari, Anita Wahyu. 2011. Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran IPA Berbasis Kooperatif Tipe STAD 
Pada Tema Fotosintesis di SMP GIKI-3 Surabaya. 
Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri 
Surabaya. 

 
Mitarlis dan Sri Mulyaningsih. 2009. “Pembelajaran IPA 

Terpadu”. Surabaya: Unesa University Press. 
 
Mulyaningsih, Sri dan Susanah. 2010. Pembelajaran 

Kooperatif. Surabaya: Unesa University Press. 
 
Mulyasa, E. 2010. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) Sebuah Panduan Praktis. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 

 
Ningrum, Sri Widya, 2012. Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 
Rengel-Tuban Dalam Pembelajaran IPA Terpadu 
Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT) Pada Materi Bunyi dan Telinga. Skripsi 
tidak dipublikasikan. Surabaya. 

 
Nur, Muhammad. 2008. Pembelajaran Kooperatif. 

Surabaya: Unesa University Press. 
 

Riduwan. 2010. “Skala Pengukuran Variabel-variabel 
Penelitian”. Bandung: Alfabeta. 

 
Slavin. 2008. Cooperative Learning- Teori, Riset, dan 

Praktik. Bandung: Nusa Media. 
 
Syafi’ah R. 2012. Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Tam Acchivement (STAD) 
Tema Pemanasan Global Pada Siswa Kelas VIII 
SMP. Skripsi tidak dipublikasikan. UNESA. 

 
Tim IPA Terpadu.2009. Panduan Pengembangan Model 

Pembelajaran IPA Terpadu. Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional. 

 
Wasis dan Sugeng. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 2 SMP 

dan MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional. 

 
Widowati, Asri. 2009. Inovasi dalam CAI:Creative 

Thinking melalui Software Mind Mapping. 
Yogyakarta: UNY. 

 


