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Penerapan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Tema Tsunami  

 

keterlaksanaan perangkat pembelajaran IPA Terpadu 

dengan model pembelajaran kooperatif STAD tipe 

webbed pada tema Tsunami di SMP Negeri 19 Surabaya? 

(2) Bagaimana respon siswa terhadap mata pelajaran IPA 

Terpadu tema Tsunami dengan model pembelajaran 

STAD di SMP Negeri 19 Surabaya? (3) Bagaimana hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA Terpadu tema 

Tsunami dengan model pembelajaran STAD di SMP 

Negeri 19 Surabaya? 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pre experimental 

design dalam penerapan pembelajaran IPA terpadu tipe 

webbed pada tema tsunami dengan model pembelajaran 

STAD (Student Teams-Achievement Division) untuk 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 19 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal di SMP Negeri 19 Surabaya, pada semester 

genap tahun ajaran 2012-2013. Sebagai subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 19 Surabaya 

sebanyak 9 kelas dengan jumlah siswa 39 siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu 

karena hanya satu kelas yang dipakai untuk penelitian. 

Rancangan penelitian ini menggunakan desain “pre-test 

and post-test group design” 

Tahap Analisis Instrumen  

Uji validitas soal 

Analisis validitas item menggunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑  

rxy = koefisien korelasi product moment 

N = subyek uji coba 

X = skor tes pada butir soal yang dicari validitas 

Y = skor soal yang dicapai peserta tes 

∑X2 = jumlah kuadrat butir soal 

∑Y2 = jumlah kuadarat soal total 

∑XY = jumlah kali skor butir dengan butir soal 

Uji reliabilitas soal 

Untuk mengetahui reliabilias seluruh tes harus 

digunakan rumus Spearman-Brown sebagai berikut: 

dengan: 2   1     

r11 = reliabilitas instrumen 

r1 2 1 2= rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi 

antara dua belahan instrument 

Tingkat kesukaran soal 

 

Rumus yang digunakan untuk mengukur taraf 

kesukaran adalah sebagai berikut: 

 

dengan : 

P  = indeks kesukaran item soal 

B  = jumlah siswa yang menjawab soal benar 

JS= jumlah seluruh peserta tes 

Daya beda soal 

Rumus yang digunakan untuk menghitung 

pembeda dalam instrumen yang digunakan adalah :   

dengan : 

D  :  daya pembeda 

JA :  banyaknya peserta kelompok atas 

JB :  banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab 

benar 

BB :  banyaknya peserta kelompok bawah yang 

menjawab benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab 

benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

benar 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

guru yang diamati oleh satu orang pengamat (antara guru 

bidang studi fisika dan biologi) yang mengamati 

keterlaksanaan rencana pelaksanaan pelajaran (RPP). 

Penilaian model kooperatif STAD siswa, diamati sendiri 

oleh guru (peneliti) dengan menggunakan lembar 

penilaian model kooperatif STAD. Untuk mengetahui 

hasil belajar siswa, guru memberikan tes awal berupa 

Pre-test dengan jumlah soal 20 pilihan ganda materi 

dengan tema tsunami yang akan diajarkan dan tes akhir 

berupa Post-test dengan soal yang sama dengan Pre-test, 

akan tetapi soal diacak secara menyeluruh. Penyebaran  

angket juga dilakukan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan pembelajaran IPA Terpadu tipe 

webbed berorientasi model kooperatif STAD pada tema 

tsunami. Selanjutnya hasil kegiatan penelitian diuraikan 

sebagai berikut. 

Data keterlaksanaan rencana pembelajaran 

diperoleh dari hasil pengamatan menggunakan lembar 

keterlaksanaan RPP lampiran 10. Pengamatan dilakukan 

oleh satu orang pengamat yaitu Yulianingrum, S.Pd. 

(Guru bidang studi Sains). keterlaksanaan Rencana 

pembelajaran (RPP) disajikan Gambar 1 
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