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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe pair cheks terhadap hasil belajar siswa pada materi 

pemanasan global di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah pre 

experiment. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah 

Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019. Sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 

2 sintang yang berjumlah 14 siswa sebagai kelas eksperimen. Instrumen perlakuan 

yang digunakan adalah silabus dan RPP, instrument pengukuran adalah soal tes 

pilihan ganda dan lembar observasi. Keterlaksanaan model pemebelajaran 

kooperatif tipe pair cheks ditinjau dari guru dan siswa dikatagorikan tinggi dengan 

presentase masing-masing sebesar 90% dan 100%. Hasil uji hipotesis menunjukan 

bahwa tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pemanasan global di Sekolah Menengah 

Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019. Faktor internal dan 

faktor eksternal diduga mempengaruhi hasil pengujian yang dilakukan.  

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks, Hasil Belajar,   

Mata Pelajaran Ipa Terpadu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran dan sumber belajar merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Penentuan model pembelajaran yang tepat 

oleh guru sangat diperlukan agar sesuai dengan materi pelajaran yang akan 

diajarkan kepada siswa. Begitu pula dengan sumber belajar yang akan 

digunakan, karena dari sumber belajar dapat diperoleh berbagai pengetahuan 

untuk kepentingan belajar, baik sumber belajar yang langsung, maupun sumber 

belajar yang tidak langsung. Proses pembelajaran di sekolah pada umumnya 

masih menggunakan paradigma lama yaitu guru memberi pengetahuan pada 

peserta didik secara pasif. Fenomena pembelajaran seperti ini membuat peserta 

didik kurang berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran. Akibatnya 

aktivitas, kreatifitas, motivasi dan kebermaknaan belajar peserta didik 

dipandang masih rendah, bukan berarti metode ini tidak  baik, tetapi guru 

kurang membuat model pembelajaran bervariasi. 

Fenomena tersebut juga didukung dengan hasil observasi awal dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA pada  Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Sinar Kasih 2 Sintang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 

menunjukkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut sejauh ini guru 

masih berperan sebagai pusat pembelajaran sehingga pembelajaran masih 

kurang bervariasi.  



2 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diperoleh informasi yang 

menunjukkan masih kurang optimalnya partisipasi aktif peserta didik dalam 

pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta 

didik. Pada pelajaran IPA KBM yang di tetapkan adalah 68, sedangkan nilai 

ulangan harian rata-rata mencapai 60 dan siswa yang tuntas hanya 6 orang atau 

50% dari 12 siswa. Berdasarkan Peraturan menteri dikbud Nomor 23 Tahun 

2016 tentang standar penilaian hasil belajar.  

Menurut Hadi dan Kasum (2015:60), Rendahnya hasil belajar siswa  

dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah model pembelajaran yang 

digunakan guru. Kurang tepatnya pemilihan model pembelajaran oleh guru 

akan mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, perlu pembelajaran 

yang dapat mempermudah siswa dalam meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam, serta melibatkan semua siswa agar menjadi lebih aktif dan 

lebih berkonsentrasi dalam proses pembelajaran  

Model pembelajaran kooperatif tipe Memeriksa Berpasangan (Pair 

Cheks) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam siswa dan membantu siswa yang pasif dalam kegiatan 

kelompok. Pada model ini siswa dibagi dalam pasangan-pasangan dan satu 

pasangan terdiri dari dua orang siswa. Pada metode  ini, kelompok hanya terdiri 

dari dua orang, pasangan ini akan belajar dengan lebih aktif dalam 

memecahkan masalah sehingga siswa menjadi lebih paham. Pembagian 

kelompok siswa secara berpasangan menunjukkan pencapaian yang jauh lebih 

besar dalam bidang ilmu pengetahuan daripada kelompok yang terdiri atas 

empat atau lima orang (Slavin, 2010:23).  Model pembelajaran kooperatif tipe 
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Pair Cheks bertujuan untuk mendalami atau melatih materi yang telah 

dipelajarinya. pada model ini siswa bekerja berpasangan dan menerapkan 

susunan pengecekan berpasangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar dan partisipasi siswa untuk menyumbangkan pemikiran mereka. 

Model ini juga memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk 

berinteraksi menyampaikan ide-idenya, merefleksikan gagasan yang diberikan 

temannya dan berdiskusi menyamakan ide dengan pasangannya. Oleh karena 

itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya pada hasil 

belajar materi pemanasan global di SMP Sinar Kasih 2 Sintang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

adalah:  

1. Bagaimanakah keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair 

Cheks Pada Materi Pemanasan Global Di Kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019 ? 

2. Bagaimanakah  pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair 

Cheks Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pemanasan Global Di 

Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun 

Pelajaran 2018/2019 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Pair Cheks Pada Materi Pemanasan Global Di Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019  

2. Untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Pair Cheks Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pemanasan 

Global Di Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

3. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi dan gagasan baru bagi pemanfaatan model dan pendekatan yang 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi peneliti 

Peneliti menjadi lebih terampil dalam menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe memeriksa berpasangan ( Pair Cheks) 

b) Manfaat bagi siswa 

Siswa dapat belajar berkomunikasi dengan baik dengan teman 

sebangkunya 

c) Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

model dan pendekatan dalam proses pembelajaran. 

d) Manfaat bagi dunia pendidikan 
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Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

4. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas VII    

pada Materi Pemanasan Global. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks.  

5. Definisi Operasional 

1. Model kooperatif tipe Pair Cheks 

Menurut Huda (2013:40), model pembelajaran kooperatif tipe Pair Cheks 

ini menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Model ini juga melatih 

tanggung jawab sosial siswa, kerjasama, dan kemampuan memberi 

penilaian. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar (Purwanto, 2009:45). Dalam penelitian ini, hasil belajar 

yang diukur adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam memahami materi 

Pemanasan Global yang di peroleh melalui pemberian Posttest.  

 

 

3. Pemanasan global 



6 

 

 

 

Menurut Widodo, Dkk. 2016:75. Pemanasan global adalah suatu proses 

peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, 

dan lautan. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran 

udara di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida, efek rumah 

kaca, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia 

lainnya, merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global selama 

bertahun-tahun.  

6. Hipotesis  

H0 : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran koopertif Tipe Pair 

Cheks terhadap hasil belajar siswa pada materi pemanasan global di 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

H1 : Terdapat pengaruh model pembelajaran koopertif Tipe Pair Cheks 

terhadap hasil belajar siswa pada materi pemanasan global di kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 

2018/2019. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan (Sanjaya, 2010:56). Menurut Kunandar 

(2007:22-23) pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara 

sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar peserta 

didik untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat 

menimbulkan permusuhan. Pembelajaran kooperatif dapat memotivasi seluruh 

peserta didik, memanfaatkan seluruh energi sosial peserta didik, saling 

mengambil tanggung jawab.  

Model pembelajaran kooperatif membantu peserta didik belajar setiap 

mata pelajaran, mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang 

kompleks (Nur, 2010:64). Dalam pembelajaran kooperatif peserta didik yang 

pandai mengajar peserta didik yang kurang pandai tanpa merasa dirugikan. 

Peserta didik yang kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan karena banyak teman yang membantu dan memotivasinya 

(Wena, 2009:29). 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa peserta didik akan 

lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Peserta didik secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks (Trianto, 2007:24). Ada empat unsur penting dalam pembelajaran 
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kooperatif yaitu : 1) adanya peserta dalam kelompok, 2) adanya aturan 

kelompok, 3) adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, 4) adanya tujuan 

yang harus dicapai. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu antara empat sampai enam 

orang yang mempunyai latar belakang yang heterogen. Ciri - ciri dari 

pembelajaran kooperatif yaitu belajar dari teman, tatap muka antar teman, 

mendengarkan antar anggota, belajar dari teman sendiri dalam kelompok, 

prodoktif berbicara atau mengemukakan pendapat, peserta didik membuat 

keputusan, peserta didik aktif. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan 

pembelajaran secara berkelompok, tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar 

belajar kelompok atau kerja kelompok karena dalam belajar kooperatif ada 

struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan 

terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdepedensi 

efektif diantara anggota kelompok (Sugandi, 2013:82).  Hubungan kerja seperti 

itu memungkinkan timbulnya persepsi yang positif tentang apa yang dapat 

dilakukan peserta didik untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan 

kemampuan dirinya secara individu dan andil dari anggota kelompok lain 

selama belajar bersama dalam kelompok. Untuk mencapai hasil yang 

maksimal, maka harus diterapkan empat unsur model pembelajaran kooperatif 

meliputi saling ketergantungan, interaksi tatap muka, akuntabilitas individu 

dan keterampilan menjalin hubungan antar pribadi (Kunandar, 2007:44). 

 

 

 



9 

 

 

 

B. Model Pembelajaran Tipe Pair Cheks 

Menurut Firda (2018) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Memeriksa 

Berpasangan (Pair Cheks) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa dan membantu siswa yang pasif dalam kegiatan 

kelompok. Pada model ini siswa dibagi dalam pasangan-pasangan dan satu 

pasangan terdiri dari dua orang siswa. Karena hanya terdiri dari dua orang, 

pasangan ini akan belajar dengan lebih aktif dalam memecahkan masalah 

sehingga siswa menjadi lebih paham. Pembagian kelompok siswa secara 

berpasangan menunjukkan pencapaian yang jauh lebih besar dalam bidang 

ilmu pengetahuan daripada kelompok yang terdiri atas empat atau lima orang 

(Slavin, 2010:23). Menurut Hadi dan Kasum (2015:60), Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Pair Cheks bertujuan untuk mendalami atau melatih materi 

yang telah dipelajarinya. Dalam model ini siswa bekerja berpasangan dan 

menerapkan susunan pengecekan berpasangan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa untuk menyumbangkan 

pemikiran mereka. Model ini juga memberikan banyak kesempatan kepada 

siswa untuk berinteraksi menyampaikan ide-idenya, merefleksikan gagasan 

yang diberikan temannya dan berdiskusi menyamakan ide dengan pasangannya 

. 

Menurut Huda (2013:64), model pembelajaran Kooperatif Tipe Pair 

Cheks ini menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian 

dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Model ini juga melatih 

tanggung jawab sosial siswa, kerjasama, dan kemampuan memberi penilaian.  
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Menurut Hadi dan Kasum (2015:61), Langkah-langkah rinci penerapan 

model pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menjelaskan materi 

2. Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda yaitu pelatih dan 

rekan.  

3. Peneliti membagikan soal kepada rekan.  

4. Rekan menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Rekan yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu 

kupon dari pelatih.  

5. Pelatih dan rekan saling bertukar peran, pelatih menjadi rekan, dan 

rekan menjadi pelatih.  

6. Peneliti membagikan soal kepada rekan.  

7. Rekan menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Rekan yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu 

kupon dari pelatih.  

8. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu 

sama lain.  

9. Peneliti membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal. 

10. Setiap tim mengecek jawabannya.  

11. Tim yang paling banyak mendapat kupon diberi hadiah oleh peneliti. 
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Model pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Menurut Huda (2013:31), beberapa kelebihan 

dan kekurangan dari model pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks 

sebagai berikut: 

a. Kelebihan model  pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks bila 

diterapkan pada model pembelajaran kooperatif, yaitu: : 

1) Meningkatkan kerjasama antar siswa.  

2) Adanya tutor sebaya.  

3) Meningkatkan pemahaman atas konsep dan/atau proses 

pembelajaran.  

4) Melatih siswa berkomunikasi dengan baik dengan teman 

sebangkunya 

b. Kekurangan yang dapat muncul dari penerapan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Pair Cheks ini pada model pembelajaran kooperatif di 

kelas: 

1) Membutuhkan waktu yang benar-benar memadai.  

2) Membutuhkan kesiapan siswa untuk menjadi pelatih dan partner 

yang jujur dan memahami soal dengan baik. 

C. Hasil Belajar  

Belajar adalah kata kunci (key term) paling vital dalam usaha pendidikan, 

sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Sebagai 

suatu proses, pendidikan selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai 

disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya pendidikan. Menurut pendapat 

tradisional, belajar merupakan menambah dan mengumpulkan sejumlah 
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pengetahuan. Sedangkan menurut para ahli pendidikan modern, belajar 

merupakan suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang 

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat adanya 

pengalaman dan latihan (Suciati, 2010: 8). 

Gerung (2009:12), selanjutnya juga mengungkapkan bahwa belajar dapat 

dikatakan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang bersifat kemajuan atau 

penyempurnaan kepribadian. Kemajuan dan penyempurnaan tersebut 

dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri 

anak didik yang sedang menuju kedewasaan. Perubahan yang terjadi pada diri 

anak didik tersebut banyak sekali, baik sifat maupun jenisnya. Oleh karena itu 

sudah tentu tidak semua perubahan dalam diri anak didik merupakan 

perubahan dalam arti belajar. Contohnya perubahan tingkah laku seseorang 

dalam keadaan tidak sadarkan diri, perubahan yang terjadi ini merupakan 

perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan-perubahan tersebut merupakan 

dampak dari proses belajar yang disebut hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku 

baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa  sehingga 

menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut Gerung (2009:23) hasil belajar terbagi menjadi beberapa konsep 

sebagai berikut: 

a.  Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis 
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b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis sintetis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan.  

c. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktifitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sedangkan menurut Bloom dalam Riyana (2010:19), hasil belajar atau 

tingkat kemampuan yang dapat dikuasai oleh siswa mencakup tiga aspek yaitu: 

a. Kemampuan kognitif (Cognitive Domaian) adalah kawasan yang 

berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa 

diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari: 

1) Pengetahuan (Knowledge), mencakup ingatan akan hal-hal yang 

pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. 

2) Pemahaman (Comprehension), mengacu pada kemampuan  

memahami makna materi 
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3) Penerapan (Application), mengacu pada kemampuan 

menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada 

situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. 

4) Analisis (Analysis), mengacu pada kemampuan menguraikan 

materi ke dalam komponen-komponen atau faktor 

penyebabnya,dan mampu memahami hubungan di antara bagian 

yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya 

dapat lebih  dimengerti. 

5) Sintetis (Synthesis), mengacu pada kemampuan memadukan 

konsep atau komponen -komponen sehingga membentuk suatu 

pola struktur atau bentuk baru. 

6) Evaluasi (Evaluation), mengacu pada kemampuan memberikan 

pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. 

b. Kemampuan afektif (The affective domain) adalah kawasan yang  

berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, 

sikap, kepatuhan terhadap moral. Kawasan ini terdiri dari: 

1) Kemampuan menerima (Receiving), mengacu pada kesukarelaan  

dan kemampuan memperhatikan respon terhadap stimulasi yang  

tepat. 

2) Sambutan (Responding), merupakan sikap siswa dalam 

memberikan respon aktif terhadap stimulus yang datang dari 

luar,mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan 

partisipasi dalam suatu kegiatan. 
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3) Penghargaan (Valving), mengacu pada penilaian atau pentingnya 

kita mengaitkan diri pada objek pada kejadian tertentu dengan 

reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak 

memperhitungkan. 

4) Pengorganisasian (Organization), mengacu pada penyatuan nilai  

sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. 

5) Karakteristik nilai (Characterizationby value), mencakup 

kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian 

rupa, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) dan menjadi 

pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya. 

c. Kemampuan psikomotorik (the psikomotor domain) adalah kawasan 

yang berkaitan dengan aspek- aspek keterampilan yang melibatkan 

fungsi sistem syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi 

psikis. Kawasan ini terdiri dari: 

1) Persepsi (perseption), mencakup kemampuan untuk mengadakan 

diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih,  

berdasarkan perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan. 

2) Kesiapan (ready), mencakup kemampuan untuk menempatkan  

dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian 

gerakan 

3) Gerakan terbimbing (guidance response), mencakup kemampuan  

untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan 

contoh yang diberikan. 
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4) Gerakan yang terbiasa (mechanical response), mencakup 

kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik 

dengan lancar, karena sudah dilatih secukupnya, tanpa 

memperhatikan lagi contoh yang diberikan. 

5) Gerakan kompleks (complexs response), mencakup kemampuan 

untuk melaksanakan suatu keterampilan, yang terdiri atas beberapa 

komponen  dengan lancar, tepat, dan efisien. 

6) Penyesuaian pola gerak (adjusment), mencakup kemampuan untuk 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan 

kondisi setempat. 

7) Kreatifitas (creativity), mencakup kemampuan untuk melahirkan 

aneka pola gerak-gerik yang baru atas dasar diri sendiri. 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Suciati (2010:9-10), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

tersebut yang meliputi dua aspek yaitu fisiologis dan psikologis. Faktor-

faktor tersebut yaitu: 

1) Kecerdasan atau intelegensi 

2) Perhatian siswa 

3) Minat dan bakat siswa 

4) Motif dan motivasi siswa 

5) Kognitif dan daya nalar siswa 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

seorang siswa yang meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. 

Faktor-faktor tersebut yaitu: 

1) Faktor lingkungan meliputi lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial 

masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. 

2) Faktor instrumental meliputi hardware (fasilitas belajar mengajar), 

software (administrasi sekolah) serta materi dan metode pembelajaran. 

D. Materi pemanasan global 

1. Pengertian Pemanasan Global 

Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan 

yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa 

atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan 

tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini 

diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan 

perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di Bumi 

(Sukoco, T, dkk, 2015: 90). 

Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, 

penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan 

pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer 

dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer 

meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca 

seperi CO2 akan memengaruhi kadar panas di Bumi. Banyak dari radiasi 
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Matahari yang menyinari permukaan Bumi, kemudian direfleksikan 

kembali ke angkasa (Widodo dkk, 2013: 75). 

Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer selama 150 tahun terakhir 

membuat para ilmuwan prihatin karena hal tersebut berkaitan erat dengan 

meningkatnya suhu global. Lebih dari satu abad, ilmuwan telah mempelajari 

bagaimana gas-gas rumah kaca menghangatkan Bumi dan bagaimana 

pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan suhu 

Bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah 

dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang 

lalu, temperature rata-rata suhu di permukaan Bumi meningkat sekitar 

0,6oC. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan 

global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer Bumi dan lautan 

secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen 

mengubah iklim Bumi (Kistinnah, I, 2018:75). 

2. Efek Rumah Kaca 

Di atmosfer Bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus 

air, karbon dioksida (CO2), dan metana adalah beberapa bagian penting 

yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, 

kehidupan di Bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, Bumi 

juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gasgas rumah kaca 

di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus 

bertambah di atmosfer, maka suhu Bumi akan terus meningkat.  
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Meskipun CO2, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di 

atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya Matahari, namun gas-gas 

tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang 

memancar ke Bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian 

juga akan direfleksikan kembali oleh Bumi. Pada keadaan normal, jumlah 

radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. 

Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah 

kaca berubah. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca, sebenarnya 

apakah efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah proses 

pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer Bumi 

memerangkap radiasi panas dari Bumi. 

Prosesnya, yaitu ketika radiasi sinar Matahari mengenai permukaan 

Bumi, maka akan menyebabkan Bumi menjadi panas. Radiasi panas Bumi 

akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh 

Bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan 

kembali ke Bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang 

terperangkap kemudian menyebabkan suhu Bumi meningkat. Akibatnya, 

Bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah 

kaca tersebut membiarkan cahaya Matahari masuk ke dalam Bumi, akan 

tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan Bumi. Dengan 

demikian, kondisi di Bumi tetap hangat. Seperti halnya rumah yang 

dindingdindingnya terbuat dari kaca. Sebagai gambarannya, lihatlah 

Gambar 2.1 berikut ini. 
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Sumber: https://truthmove.org 

Gambar 2.1 The Greenhouse effect (Efek dri rumah kaca) 

3. Penyebab Pemanasan Global 

Segala bentuk aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, 

baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula 

dengan kondisi atmosfer Bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat 

aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan 

dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Dikarenakan CO2 adalah salah 

satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan 

berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun 

kadar CO2 di atmosfer terus menerus meningkat (Sukoco, T, Dkk. 

2015:100). 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di 

antaranya, adalah sebagai berikut (Kistinnah, I, 2018: 93). 

a. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil 

sebagai pembangkit tenaga listrik. 

b. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai 

bahan bakar alat transportasi. 

c. Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut 

Arktik. 
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d. Deforestation (penebangan liar) yang disertai dengan 

pembakaran lahan hutan. 

e. Penggunaan chlorofluorocarbons (CFCs) dalam refrigator 

(pendingin). 

f. Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. 

4. Dampak Pemanasan Global 

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia 

telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi 

dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa 

dampak yang telah nampak, yaitu sebagai berikut (Widodo dkk, 2013 : 76-

77). 

a. Temperatur Bumi menjadi semakin tinggi, di beberapa wilayah 

mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah 

lainnya mungkin tidak. 

b. Tingginya temperatur Bumi dapat menyebabkan lebih banyak 

penguapan dan curah  hujan secara keseluruhan, tetapi 

masingmasing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah 

dan bagian lainnya kering. 

c. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 

Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama kelamaan 

akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. 

d. Hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu 

karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi 

karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu 
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dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak 

spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. 

e. Kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian 

yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu 

dapat menyebabkan kepunahan lebih dari satu juta spesies. 

Sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar 

spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. 

f. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, 

terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia 

harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang 

beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun 

waktu 100 tahun. 

g. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan 

atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-

25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi 

Bumi dari bahaya radiasi sinar ultra violet (UV). Berdasarkan 

pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon  secara 

berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 

1970. 

5. Usaha-usaha Menanggulangi Pemanasan Global 

Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida (CO2) 

yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang 

dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil 

untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 di udara. 
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Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas 

manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi 

tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global 

(Sukoco,T, 2015 : 104). 

Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 

pemanasan global, di antaranya sebagai berikut (Sukoco,T, 2015 :106). 

a. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan 

batu bara, gasoline, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. 

b. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 

c. Mengurangi deforestation. 

d. Menugurangi pengunaan produk-produk yang mengandug 

chlorofluorocarbons (CFCs) dengan menggunakan produk 

produk yang ramah lingkungan. 

e. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Adapun tempat Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama 

Sinar Kasih 2 Sintang yang beralamat di Jalan Akcaya II. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan april sampai bulai mei di 

kelas VII Sekolah Menegah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang tahun pelajaran 

2018/2019. 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini di golongkan ke dalam penelitian kuantitatif dengan 

metode Pre-Eksperimen, karena tidak ada penyamaan karakteristik (random) 

dan tidak ada pengontrolan variabel (Sukmadinata, 2010 :208). Penelitian Pre-

Eksperimen yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang pengaruh model pembelajaran tipe Pair Cheks 

terhadap hasil belajar siswa. Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yang berupa Pre-

Eksperimen dengan mengunakan desain one group pre-test-post-test  

Pada penelitian eksperimen ini dilakukan satu kali pengukuran di depan 

(Pre-test) sebelum adanya perlakuan (Treatment) bertujuan untuk memproleh 

keterangan tentang pengetahuan awal peserta didik. Setelah itu dilakukan 

pengukuran lagi (post-test) bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Pair Cheks  
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Desain penelitian dapat di lihat pada tabel 3.1 

Table 3.1 Rancangan penelitian One group pretest-posttest desain 

Pretest  Variabel Terikat Posttest  

O1 X O2 

(Sumber: Nazir, 2005) 

Keterangan: 

X   = Perlakuan Kelas Pre-Eksperimen 

O1 = Pemberian Tes Awal (Pretest ) 

O1 = Pemberian Tes Akhir (Posttest ) 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek dalam penelitian (Arikunto, 

2011:101). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII, VIII, 

IX Sekolah Menengah Pertama Sinar Kasih 2 Sintang 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari apa yang akan diteliti 

(Arikunto, 2011:117). Sampel yang di pilih pada penelitian ini yaitu kelas 

VII berjumlah 12 orang siswa sebagai kelas eksperimen. Pengambilan 

sampel dilakukan berdasarkan nilai terendah. 

D. Instrument Penelitian 

1. Instrument Perlakuan 

a. Silabus  

Silabus merupakan acuan bagi setiap guru atau tenaga pendidik 

dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Silabus disusun 

berdasarkan standar isi yang berisi identitas Mata Pelajaran IPA 



26 

 

 

 

terpadu, Kompetensi inti, Kompetensi dasar, Indikator, Materi Pokok, 

Kegiatan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Sumber Belajar, dan Penilaian 

(lampiran 1). 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah perangkat 

pembelajaran berupa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh 

seorang guru didalam mengajar. RPP merupakan landasan kegiatan 

yang menjadi acuan oleh seorang guru ketika proses pembelajaran 

dilakukan. RPP dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran lainnya 

yaitu silabus, program tahunan, serta program semester (lampiran 2). 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Sugiyono (2015: 69) lembar kegiatan siswa (student 

worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu 

tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi 

dasar (KD) yang akan dicapainya. 

2. Instrument Pengukuran 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini merupakan salah satu instrumen yang 

befungsi untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajarn 

Kooperatif tipe Pair Cheks. Lembar observasi ini berisi aspek-aspek 

pengukuran dari keterlaksanaan model yang diterapkan, yang dilihat 

dari aspek guru (lampiran 3 dan 4).  
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b. Soal  Tes 

Tes yaitu suatu alat atau prosedur yang di gunakan untuk 

mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara aturan-

aturan yang telah di tentukan. Tes dilakuakn dua kali yaitu tes awal dan 

tes akhir. Tes awal (pre-test) untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siawa sebelum mengubakan model pembelajaran kooperatif tipe Pair 

Cheks. Tes akhir (Post-test) yang bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah mengunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Pair Cheks. Tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda (multiple 

chose) sebanyak 40 soal terdiri dari soal untuk pretest dan posttest yang 

berkaitan dengan indikator yang di tetapkan pada RPP dan sesuai 

dengan kompetensi tingkat kognitif 𝐶1 (pengetahuan), 𝐶2 (pemahaman) 

dan 𝐶3 (penerapan). Soal pretest dan posttest di gunakan soal yang 

berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan dari hasil 

pretest dan posttest dengan mengunakan soal yang beda (lampiran 7 

dan 10). 

1).  Uji Validitas   

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa 

yang hendak di ukur. Tes yang di gunakan dalam penelitian ini 

hasil belajar berupa tes obyektif, maka untuk mengukur validitas 

soal dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi Product 

Moment dengan bantuan program ANATES V4. 

𝑟𝑥𝑦= 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋.∑𝑌

√{∑𝑥2−(∑𝑥)2}{𝑁 ∑𝑦2−(∑𝑌)2}
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦: koefisien korelasi Product Moment 

X: angka mentah untuk variabel X 

Y : angka mentah untuk variabel Y 

N : jumlah individu dalam sampel 

Sumber: (Bungin, 2009:197) 

Penentuan katagori dari validitas instrument yang mengacu 

pada pengklasifikasian validitas adalah sebagai berikut: 

Kriteria pengujian apabila rhitung ˃ rtabel dengan α = 0,05 

maka alat ukur tersebut di nyatakan valid,dan sebaliknya apabila 

rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid. 

2).  Uji Reliabilitas 

Instrument penelitian dikatakan reliabel jika instrument tes 

tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini 

untuk mengukur reabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. 

Rumus Alpha Cronbach dengan bantuan program ANATES V4 

adalah sebagai berikut: 

r1 = 
𝑘

(𝑘−1)
 {1-

∑si2

St2  } 

Keterangan: 

K  = banyak pertanyaan dalam item 

∑si2  = varian item 

St2  = varian total 

Tabel 3.2 Klasifikasi Uji Reabilitas 

Besarnya r Tingkat Reabilitas 

0,90 < r ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 < r ≤ 0,90 Tinggi 

0,40 < r ≤ 0,70 Sedang 

0,20 < r ≤ 0,40 Rendah 

 r ≤ 0,20 Sangat Rendah 

Sumber :(sugiyono, 2015) 
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3).  Tingkat Kesukaran  

Taraf kesukaran adalah proporsi peserta tes yang menjawab 

benar terhadap butir soal tersebut. Menguji tingkat kesukaran soal 

dalam penelitian ini mengunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar 

JS : jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Proses pengolahan data taraf kesukaran dengan mengunakan 

program ANATES V4 dan taraf klasifikasi kesukaran soal dapat 

dilihat pada tabel.  

Tabel 3.3 Klasifikasi taraf kesukaran soal 

No Indeks Kesukaran  Tingkat Kesukaran 

1 0,00 – 0,30 Sukar 

2 0,31 – 0,70 Sedang  

3 0,71 – 1,00 Mudah  

 Sumber : (Samidi, 2015:8) 

4).  Daya Pembeda 

Daya beda soal diperlukan agar instrumen mampu 

membedakan kemapuan masing-masing responden. Daya beda 

soal adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk 

dapat membedakan antara responden yang berkemampuan tinggi 

dengan responden yang berkemampuan rendah. 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = 𝑃𝐴 - 𝑃𝐵 

Keterangan: 

D = jumlah siswa tes 

𝐽𝐴 = banyaknya siswa kelompok atas 

𝐽𝐵 = banyaknya siswa kelompok bawah 
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𝑃𝐴 = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 = proporsi siswa kelompok atas yang menjawab dengan 

benar 

𝑃𝐵 =  
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab dengan 

benar 

 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Beda 

Daya Beda Penilaian Soal 

D < 0,00 Buruk sekali 

0,00 < D < 0,20 Buruk 

0,20 < D < 0,40 Cukup 

0,40 < D < 0,70 Baik 

D ˃ 0,70 Baik sekali 

Sumber:  ( Samidi, 2015) 

E. Metode Kerja 

Metode kerja dari metode pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks pada 

Materi Pemanasan Global yaitu: 

1. Persiapan 

a. Peneliti menyiapkan materi pembelajaran 

b. Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang 

pemanasan global 

c. Peneliti menyiapkan silabus  

d. Peneliti menentukan tujuan dari kegiatan pembelajaran  

2. Pelaksanaan  

a. Peneliti menjelaskan materi 

b. Siswa dibagi ke dalam beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda yaitu pelatih dan 

rekan.  

c. Peneliti membagikan soal kepada rekan.  
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d. Rekan menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Rekan yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu 

kupon dari pelatih.  

e. Pelatih dan rekan saling bertukar peran, pelatih menjadi rekan, dan 

rekan menjadi pelatih.  

f. Peneliti membagikan soal kepada rekan.  

g. Rekan menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Rekan yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu 

kupon dari pelatih.  

h. Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu 

sama lain.  

i. Peneliti membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari 

berbagai soal. 

j. Setiap tim mengecek jawabannya.  

k. Tim yang paling banyak mendapat kupon diberi hadiah oleh peneliti. 

3. Tindak Lanjut 

a. Menjelang akhir pembelajaran guru memberikan pendalaman materi 

scara klasikal dan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah di 

pelajari 

b. Penutup  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal 

variable yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa jumlah siswa dan hal-

hal yang berkaitan dengan hasil belajar IPA siswa di SMP Snar Kasih 

Sintang. 

2. Tes tertulis 

Untuk mengukur tingkat kemampuan hasil belajar siswa secara individual 

dalam materi Pemanasan Global dengan mengunakan pretest sebelum 

model pembelajaran pair cheks dan mengunakan posttest setelah model 

pembelajaran pair cheks.  

3. Observasi  

Peneliti melakukan observasi mengenai keterlaksanaan model 

pembelajaran Pair Cheks yang diterapkan oleh peneliti. Lembar observasi 

ini bertujuan untuk menilai seberapa berpengaruhya model yang diterapkan 

oleh peneliti. 

G. Analisis Data 

1. Analisis Obserrvasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran Pair Cheks yang diamati melalui lembar observasi 

dengan format ya atau tidak dan dianalisis secara kuantitatif deskriptif 

berdasarkan hasil pengamatan pada lembar observasi dengan 

memperhatikan indikator-indikator dalam lembar observasi. 
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 Analisis hasil observasi 

NP =  
n

N
 x 100 % 

 

Keterangan: 

NP : Nilai presentase 

N   : Skor yang diperoleh 

N   : jumlah seluruh skor 

Interval penilaian sebagai berikut: 

Ya = 1  Tidak = 0 

Untuk mendapatkan taraf keterlaksanaan proses pembelajaran dengan 

nilai yang dicapai adalah mengunakan standar atau kriteria penilaian 

sebagaimana yang termuat dalam tabel 3.5 

Taraf Kemampuan Kualifikasi Nilai 

84 % -100% Sangat Baik (SB) 

63% - 83% Baik (B) 

42% - 62% Cukup (C) 

21% - 41% Kurang (K) 

0% - 21% Sangat Kurang (SK) 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalittas adalah pengujian terhadap normal tidaknya sebaran 

data yang akan di analisis. Teknik yang digunakan untuk menguji 

normalitas dalam penelitian ini adalah uji Chi-Kuadrat. Adapun langkah-

langkah uji normalitas adalah sebagai berikut (Riduwan, 2014:160): 

1) Mencari skor terbesar dan terkecil 

2) Mencari nilai rentangan (R)  

R=Skor terbesar-skor terkecil 

3) Mencari banyaknya kelas (BK) 

BK= 1+3,3 Log N (rumus Sturgess) 
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4) Mencari nilai panjang kelas (i) 

I=
𝑅

𝐵𝐾
 

5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

Table 3.6 tabulasi dengan tabel penolong 

No Kelas 

interval 

F Nilai 

tengah 

(𝑥𝑖) 

𝑥𝑖
2 𝑓. 𝑥𝑖 𝑓. 𝑥𝑖

2 

       

Jumlah ∑𝑓 = - - ∑𝑓. 𝑥𝑖 = ∑𝑓. 𝑥𝑖
2 = 

 

6) Mencari rata-rata mean 

𝑥 =
∑𝑓. 𝑥𝑖

𝑛
 

7) Mencari simpangan baku (standar devias) 

S = √
𝑛.∑ 𝑓.𝑥𝑖

2−(∑fxi)2

𝑛(𝑛−1)
 

8) Membuat daftar frekuensi yang di harapkan dengan cara: 

a. Menentukan batas kelas, yaitu skor kiri batas interval pertama 

dikurangi 0,5  dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval 

di tambah 0,5. 

b. Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

𝑍 =
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 − 𝑥

𝑠
 

c. Mencari luas 0-Z, dari tabel kurva normal dari 0-Z dengan 

mengunakan angka-angka untuk batas kelas 

d. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka 0-Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu 
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seterusnya, kecuali untuk angka yang berdeda pada baris paling 

tengah di tambahkan dengan angka pada baris berikutnya. 

e. Mencari frekuensi yang di harapkan (𝑓𝑒) dengan cara mengali 

luas tiap interval dengan jumlah responden 

9) Mencari Chi-kuadrat hitung (𝑥2 hitung) 

𝑥2 = ∑
(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
    

𝑘

𝑖=1
 

10) Membandingkan x    hitung 
2  dengan x    tabel 

2  untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = n-1, dengan kriteria: 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≥ 𝑥    tabel,

2  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≤ 𝑥    tabel,

2  artinya data distribusi normal. 

3. Uji Homogenitas 

Dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari data yang 

ragamnya sama uji homogenitas dilakukan pada pasangan skor pretest dan 

posttest dengan signifikan (0,05) adalah sebagai berikut (Anwar, 2011: 

184): 

F = 
𝑠2

𝑠1 

Keterangan: 

𝑠2= varians terbesar 

𝑠1 = varians terkecil 

1. Tetapkan taraf signifikansi F dengan taraf signifikansi = (0,05) 

2. Jika 𝑠2 varians terbesar ˃ (0,05) maka H0 diterima 

3. Jika 𝑠1 varians terbesar < (0,05) maka H1 diterima 

4. Jika F2 hitung ˃ F2 tabel, maka data tidak homogen 

5. Jika F2 hitung < F2 tabel, maka data homogen 

Keterangan: 

Ho : data sampel berasal dari populasi yang tidak homogen 

H1  : data sampel berasal dari populasi yang homogen 
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hipotesis diterima atau 

ditolak, penghitungan data digunakan untuk menganalisis hasil tes yaitu 

mengunakan uji t(test). Jika data berdistribusi normal, maka harus 

dilanjutkan dengan menghitung nilai (Harsono, 2009:72) 

t=
𝑥1−𝑥2

√
(n1 −n2)𝑠12+((n2 −1)𝑠22

n1+𝑛2−2

    [
1

𝑛1
 + 

1

𝑛2
] 

Keterangan: 

X1: rata-rata sampel 1 

X2: rata-rata sampel 2 

𝑠12 : varians sampel 1 

𝑠22 : varians sampel 2 

n1 : rata-rata sampel 1 

n2 : rata-rata sampel 2 

t : harga t-test yang dicari 

bila data n1 ≠ n2, dan varians tidak homogen maka digunakan rumus 

sebagai berikut:  

t= 
𝑥1−𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
−

𝑠2
2

𝑛2

 

kriteria hipotesis uji t untuk menganalisis data dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika t hitung< ttabel maka H0 diterima, berarti tidak ada pengaruh 

model pembelajaran pair cheks terhadap hasil belajar siswa. 

5. Uji Effect Size 

Jika H0 ditolak berarti model pembelajaran pair cheks berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Untuk mengetahui besarnya pengaruh 

tersebut dilanjutkan dengan uji effect size.  

ES = 
Xe−Xc

Sc
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Keterangan: 

ES = effect size 

Xe = nilai rata-rata kelompok percobaan (posttest) 

Xc = nilai rata-rata kelompok pembanding (pretest) 

Sc = standar devisiansi kelompok pembanding 

Tabel 3.7 Kriteria effect size 

Besar d Interprestasi  

    0,8 ≤ d ≤ 2,0 Besar  

    0,5≤ d < 0,8         Sedang 

0,2 ≤ d < 0,5 Kecil 

  Sumber: ( Ariawan, 2013:39) 

Berdasarkan kriteria tersebut,  semakin tinggi ES bearti pengaruh model 

pembelajaran pair cheks dapat meningkatkan hasil beljar IPA terpadu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks 

Proses kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Pair Cheks yang dilakukan di kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Sinar Kasih 2 Sintang pada pertemuan pertama dan kedua 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan oleh peneliti.  

a. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Di Tinjau Dari 

Guru 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang ditinjau dari 

guru digunakan sebagai alat instrument untuk mengamati dan mencatat 

jalannya proses keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Pair Cheks yang dilakukan guru di kelas. Observasi terhadap guru ini 

dilakukan pada pertemuan kedua. Hasil keterlaksanaan model 

pembelajaran yang di tinjau dari guru dapat dilihat di Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Keterlaksanaan Pembelajaran 

No Kegiatan Persentase  Kategori 

1 Pendahuluan   

90% 
 

Sangat baik 
2 Inti  

3 Penutup  
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b. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Di Tinjau Dari 

Siswa 

Observasi keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Pair 

Cheks, tidak hanya mengamati aktivitas guru, tetapi juga mengamati 

aktivitas belajar siswa selama guru menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Pair Cheks. Pengamatan terhadap siswa pada pertemuan 

kedua. Untuk mengamati keterlaksanaan pembelajaran yang ditinjau 

dari siswa, dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 keterlaksanaan pembelajaran  

No  Kegiatan  Persentase  kategori 

1 Pendahuluan   

100% 
 

Sangat baik 2 Inti 

3 Penutup  

 

2. Hasil Belajar 

Untuk pertemuan pertama peneliti memberikan pretest kepada kelas 

VII SMP Sinar Kasih Sintang yang berjumlah 14 orang siswa. Nilai rata-

rata yang diperoleh siswa adalah 63,21, sedangkan pada pertemuan kedua 

peneliti memberikan posttest setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe pair cheks di kelas VII SMP Sinar Kasih Sintang yang 

berjumlah 14 orang siswa. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 

66,78 Hasil belajar pretest dan posttest menunjukan ada perbedaan dan 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil belajar pretest dan posttest  

Kriteria  Pretest  Posttest  

Minimal  50 50 

Maksimal 80 80 

Jumlah nilai rata-rata 63,21 66,78 

<nilai KBM 9 7 

˃nilai KBM 5 7 

KBM 68 68 
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3.  Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks terhadap   

hasil belajar siswa 

Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks terhadap 

hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan cara menguji normalitas hasil 

pretest dan posttest, setelah data berdistribusi normal kemudian 

dilanjutkan dengan uji homogenitas. Setelah data homogen dilanjutkan 

dengan uji hipotesis mengunakan uji t. 

a. Hasil Uji Normalitas Pretest 

Uji normalitas pretest dilakukan dengan mengunakan rumus Chi 

Kuadrat. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak, dengan ketentuan data berdistribusi normal jika 

memenuhi kriteria Xhitung 
2 < Xtabel 

2 diukur pada taraf signifikan tertentu. 

Hasil uji normalitas pretest penelitian dapat dilihat pada penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Pretest Pretest  

Simbol  Pretest  

N 14 

Xhitung 
2  4,94 

Xtabel 
2  11,070 

Keterangan Normal  

 

b. Hasil Uji Normalitas Posttest  

Uji normalitas posttest dilakukan dengan mengunakan rumus Chi 

Kuadrat. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak, dengan ketentuan data berdistribusi normal jika 

memenuhi kriteria Xhitung 
2 < Xtabel 

2 diukur pada taraf signifikan tertentu. 
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Hasil uji normalitas posttest penelitian dapat dilihat pada penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel uji normalitas posttest 

Simbol  Posttest 

N 14 

Xhitung 
2  0,3 

Xtabel 
2  11,070 

Keterangan Normal  

 

c. Hasil Uji Homogenitas Pretest 

Setelah kedua data penelitian dinyatakan berdistribusi normal, 

selanjutnya dicari nilai homogenitas. Kriteria pengujian yang 

digunakan yaitu kedua data dinyatakan homogen apabila Fhitung 
2 < 

Ftabel 
2  diukur pada taraf signifikan 5% hasil uji homogenitas pretest 

data penelitian dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Pretest 

Simbol  Pretest Pretest  

S1 dan S2 80 50 

Fhitung 1,60 

Ftabel 2,60 

Keterangan  Homogen 

 

d. Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Setelah kedua data penelitian dinyatakan berdistribusi normal, 

selanjutnya dicari nilai homogenitas. Kriteria pengujian yang 

digunakan yaitu kedua data dinyatakan homogen apabila Fhitung 
2 < 

Ftabel 
2  diukur pada taraf signifikan 5% hasil uji homogenitas pretest 

data penelitian dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Simbol  Posttest Posttest 

S1 dan S2 80 50 
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Fhitung 1,60 

Ftabel 2,60 

Keterangan  Homogen 

 

e. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan prasyarat data, diketahui bahwa data hasil belajar 

pada penelitian ini berdistribusi normal dan homogen, sehingga 

pengujian data hasil belajar dilanjutkan pada analisis data berikutnya, 

yaitu uji hipotesis mengunakan uji t. perhitungan lengkap hasil 

pengujian hipotesis data pretest dan posttest dapat dilihat pada  

(lampiran 14) . hasil tabel pengujian hipotesis penelitian data pretest 

dan posttest dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.8 Hasil Uji Pretest dan Posttest 

Simbol  Pretest  Posttest  

N 14 14 

Jumlah nilai rata-rata 63.21 66.78 

𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 1,16 

𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 1,706 

Keterangan 𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠< 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 = 𝐇𝟎 diterima 

 

B. Pembahasan  

1. Keterlaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks 

Kegiatan belajar-mengajar dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe pair cheks berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama peneliti langsung 

memberikan pretest. Dan pada pertemuan kedua peneliti melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks dan dilanjutkan dengan 

posttest. Berdasarkan hasil pengamatan observer presentase keterlaksanaan 

model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks ditinjau dari guru yaitu 90% 
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dan keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks ditinjau 

dari siswa yaitu 100%.  

a. Pembahasan Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran Di 

Tinjau Dari Guru 

Keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks yang 

ditinjau dari guru diperoleh 9 aspek (lampiran 3) yang berhasil 

diterapkan dari 10 aspek yang ada selama proses pembelajaran. 

Beberapa aspek pada lembar observasi ditinjau dari guru hanya ada 1 

aspek yang belum berhasil diterapkan, yaitu membentuk siswa menjadi 

2 kelompok. Hasil perhitungan lembar observasi dapat dilihat pada 

lampiran 14. 

b. Pembahasan Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Ditinjau Dari Siswa 

Pada hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe pair cheks ditinjau dari siswa, semua aspek dari 10 aspek (lampiran 

4) berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran, karena siswa 

mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dari awal sampai akhir 

pembelajaran berlangsung. Hasil perhitungan lembar observasi dapat 

dilihat pada lampiran 14. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dengan mengunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe pair cheks. Pada pertemuan pertama memberikan pretest 

nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 80  dan nilai terendah 50. Siswa 

yang mendapatkan nilai di atas Ketuntasan Belajar Minimal berjumlah 5 
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siswa, sedangkan yang di bawah Ketuntasan Belajar Minimal berjumlah 9 

siswa. Setelah memberikan pretest pada pertemuan kedua menerapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe pair chek, dan pada pertemuan kedua 

memberikan posttest nilai tertinggi yang diperoleh siswa sebesar 80, dan 

nilai terendah 50. Siswa yang mendapatkan nilai diatas Ketuntasan Belajar 

Minimal berjumlah 7, sedangkan yang dibawah Ketuntasan Belajar 

Minimal berjumlah 7 siswa. 

Hasil belajar setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe pair cheks lebih banyak yang tuntas dibandingkan sebelum menerapkan 

model pembelajaran pair cheks. Hasil rata-rata pretest 63,21, sedangkan 

setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks dengan 

memberikan posttest 66,78 

3. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Cheks 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan α = 0,05 

maka diperoleh thitung  = 1,16 <  ttabel = 1,706 ( lampiran 14) hasil model 

pembelajaran kooperatif tipe pair cheks yang diterapkan pada kelas 

eksperimen dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pemanasan global dikelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Sinar Kasih Sintang. 

Hasil uji hipotesis pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

dapat dilihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 hasil uji hipotesis pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe pair cheks 

Simbol  Kelas Eksperimen 

thitung   1,16 

ttabel  1,706 

Keterangan H0  diterima 
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Pada penelitian ini peneliti sudah melakukan penelitian dengan baik, 

walaupun tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe pair 

cheks terhadap hasil belajar siswa pada materi pemanasan global.  dilihat 

dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran yang di tinjau dari 

aktivitas guru dan siswa dengan point masing-masing yaitu 90% dan 100% 

(lampiran 3 dan 4). Hal ini menunjukan bahwa guru sudah melakukan 

penelitian dengan sangat baik yaitu: 

1. Aktifitas guru  

a. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa 

b. Guru sudah memberikan informasi mengenai konsep yang akan 

dipelajari 

c. Guru sudah mengarahkan siswa untuk membentuk team 

d. Guru sudah membagikan topik pembelajaran atau menjelaskan 

materi pembelajaran 

e. Guru sudah meminta siswa untuk melakukan pengecekan 

berpasangan 

f. Guru sudah memberi kesempatan Tanya jawab kepada siswa  

g. Guru sudah memberikan evaluasi 

h. Guru sudah menyimpulkan pembelajaran dan 

i. Guru sudah menutup pembelajaran 

2. Aktifitas siswa  

a. Siswa sudah mendengarkan penjelasan 

b. Siswa sudah menanggapi informasi pembelajaran 
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c. Siswa sudah membentuk team 

d. Siswa sudah mendiskusikan topik 

e. Rekan sudah menjawab soal yang diberikan pelatih  

f. Pelatih sudah mengecek jawaban rekan  

g. Siswa sudah mengemukakan gagasan  

h. Mendapat kuppon dari pelatih 

i. Mengajukan pertanyaan ketika kurang mengerti 

j. Menyimpulkan materi 

  Peneliti juga sudah berusaha untuk menegur ketika siswa tidak 

serius belajar supaya siswa bisa mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan Tidak terdapat pengaruh 

pada model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks terhadap hasil belajar 

siswa yang meliputi:  

a. Model pembelajaran  

Model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks adalah model 

pembelajaran yang menuntut kemampuan siswa untuk mampu 

menguasai soal dengan baik. Sementara pada penelitian ini kemampuan 

siswa untuk menerima pelajaran dengan baik masih sangat rendah 

sehingga hasil belajar yang didapat sangat rendah.  

b. Kemampuan siswa  

Pada penelitian ini, kemampuan siswa untuk menerima pelajaran IPA 

dengan baik masih sangat rendah dan hasil belajar belum mencapai 

KBM.  

c. Faktor psikologis  
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Pada penelitian ini terdapat satu siswa yang belum bisa menerima 

pembelajaran dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Widiadnyani. 2014) bahwa Kesehatan psikologis meliputi kesehatan 

mental menunjang keberhasilan hasil belajar. Selain mental diri, 

intelegensi atau tingkat kecerdasan siswa juga ikut mempengaruhi 

hasil belajar, bakat motivasi merupakan penunjang dalam 

menentukan hasil belajar yang didapat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks 

terlaksana sangat baik dengan presentasi 100% ditinjau dari guru dan 

90% ditinjau dari siswa. 

2. Berdasarkan uji t yaitu thitung 1,16 > ttabel1,706 tidak terdapat pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe pair cheks terhadap hasil belajar 

siswa pada materi pemanasan global di Sekolah Menengah Pertama 

Sinar Kasih 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019. 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini dilakukan 

diantaranya :  

1. Peneliti mengharapkan kepada siswa untuk lebih serius lagi mengikuti 

kegiatan pembelajaran kedepannya 

2. Peneliti mengharapkan kepada pihak sekolah dapat mengunakan model 

pembelajaran scara bervariasi sehingga tujuan pembelajaran yang di 

inginkan bisa tercapai 
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LAMPIRAN 1 

SILABUS PEMANASAN GLOBAL 

Mata Pelajaran  : IPA 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Kelas/Semester  : VII/2 

Kompetensi inti 

 

 

3. Memahami 

pengetahuan 

(faktual, 

konseptual, 

dan 

prosedural) 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya 

terkait 

fenomena dan 

kejadian 

tampak mata. 
 

 

Kompetensi Dasar 

 

3.10 

Mendeskripsikan 

tewntang 

penyebab 

terjadinya 

pemanasan 

global dan 

dampaknya bagi 

ekosistem. 

 

 

 

Indikator 

 

 

Menjelaskan 

pengertian 

pemanasan global 

dengan benar. 

 

Menjelaskan 

pengertian efek 

rumah kaca 

dengan benar. 

 

Menjelaskan 

dampak dari 

pemanasan 

global. 

 

Menyebutkan 

cara 

pengendalian 

pemanasan 

global. 

Materi 

Pembelajaran 

 

Pemanasan 

global. 

 

Proses 

Pembelajaran 

 

tentang pengertian 

dan penyebab 

pemanasan global. 

 

tentang efek rumah 

kaca. 

 

  

tentang dampak 

pemanasan global. 

 

tentang upaya 

pengendalian 

pemanasan global. 

Penilaian 

 

 

Pengamatan 

sikap  

 

Portofolio 

 

Penilaian 

kinerja. 
 

 

Alokasi 

Waktu 

 

10 X 40 menit  

 

Sumber Belajar 

 

 
Sumber : Eka 
Purjiyanta, 
M.Pd.,dkk. IPA 
Terpadu Jilid 1 
untuk Kelas VII 
SMP/MTs, 
Jakarta: 
Erlangga.  

dan lembar 
pengamatan 
siswa  

kaca  
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : SMP Sinar Kasih 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Semester  : VII/ Dua 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Materi Pokok : Pemanasan Global  

Sub Materi   : Gejala pemanasan global dan dampaknya 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 
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1.1 Bertambah Keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan 

kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran Tuhan yang 

menciptakannya. 

1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, 

fluida, kalor, dan optik. 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap dalam melakukan percobaan , melaporkan, dan 

berdiskusi. 

2.2  Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari sebagai 

wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. 

3.9  Menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan 

iklim serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. 

4.8  Menyajikan ide/gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan 

dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  

1.1.1 Bersyukur setelah mempelajari konsep pemanasan global. 

1.1.2 Menunjukkan sikap kagum terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakan 

konsep pemanasan global. 

2.1.1 Menunjukkan sikap rasa ingin tahu, jujur, teliti, kritis, bekerjasama dan 

bertanggungjawab dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan 

berdiskusi. 

2.2.1 Menunjukkan sikap menghargai kerja individu dan kelompok dalam 

melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. 

3.9.1 Menjelaskan pengertian pemanasan global. 

3.9.2 Memberikan contoh persoalan pemanasan global dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.9.3 Menyebutkan gejala pemanasan global. 

3.9.4 Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan 

global. 
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3.9.5 Menjelaskan fenomena efek rumah kaca. 

3.9.6 Menjelaskan proses terjadinya penipisan lapisan ozon. 

3.9.7 Mendeskripsikan proses terjadinya pemanasan global. 

3.9.8 Menganalis dampak pemanasan global. 

3.9.9 Menjelaskan contoh kegiatan manusia yang meningkatkan pemanasan 

global. 

4.8.1 Melaporkan hasil diskusi LKS permasalahan pemanasan global. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Aspek Spiritual 

1.1.1 Melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan rasa syukur 

dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 

1.1.2 Melalui kegiatan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap kagum 

terhadap kebesaran Tuhan dengan mengucapkan salam sebelum dan 

sesudah pembelajaran serta menghargai umat lain. 

Aspek Sosial 

2.1.1 Melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok siswa mampu 

menunjukkan sikap rasa ingin tahu, jujur, teliti, kritis, bertanggungjawab 

dan bekerjasama. 

2.2.1 Melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok siswa mampu 

menunjukkan sikap menghargai kerja individu dan kelompok. 

Aspek Pengetahuan 

3.9.1 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan pengertian 

pemanasan global. 

3.9.2 Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab siswa mampu memberikan contoh 

persoalan pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari. 

3.9.3 Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab siswa mampu menyebutkan gejala 

pemanasan global. 

3.9.4 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. 

3.9.5 Melalui kegiatan praktikum siswa mampu menjelaskan fenomena efek 

rumah kaca. 
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3.9.6 Melalui kegiatan studi pustaka siswa mampu menjelaskan proses terjadinya 

penipisan lapisan ozon. 

3.9.7 Melalui kegiatan demonstrasi dan pengamatan siswa mampu 

mendeskripsikan proses terjadinya pemanasan global. 

3.9.8 Melalui studi pustaka, diskusi dan tanya jawab siswa mampu menganalis 

dampak pemanasan global. 

3.9.9 Melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab siswa mampu menjelaskan contoh 

kegiatan manusia yang meningkatkan pemanasan global. 

4.8.1 Melalui kegiatan presentasi siswa terampil melaporkan hasil diskusi LKS 

permasalahan pemanasan global. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Fakta 

a. Pola curah hujan yang berubah-ubah dan sulit dapat diprediksi sehingga 

menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. 

b. Naiknya level permukaan air laut yang disebabkan karena mencairnya es 

di kutub utara dan kutub selatan. 

c. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju semakin 

sedikit serta lebih cepat mencair. 

2. Konsep 

Pemanasan global merupakan meningkatnya temperatur di planet bumi 

secara global, meliputi peningkatan temperatur atmosfir, temperatur laut dan 

temperatur daratan bumi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah emisi gas 

rumah kaca yang menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap masa depan bumi termasuk manusia dan makhluk hidup lain. Dampak 

yang ditimbulkan cenderung mengancam eksistensi bumi, dan kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh-contoh terkait pemanasan 

global dalam kehidupan sehari-hari adalah suhu panas bumi terasa sangat 

menyengat setiap harinya, meencairnya es di kutub utara dan selatan dan 

meningkatnya permukaan laut. 

Pemanasan global terjadi ditandai dengan peristiwa efek rumah kaca dan 

penipisan lapisan ozon. Efek rumah kaca adalah proses masuknya radiasi dari 
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matahari dan terjebaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca 

sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Adapun gas rumah kaca yang 

menyebabkan efek rumah kaca yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, 

CFC, dan belerang oksida.  

Atmosfer bumi terbagi atas empat lapisan berbeda yaitu troposfer, 

stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Pada lapisan stratosfer terdapat suatu lapisan 

yang disebut lapisan ozon. Ozon adalah suatu lapisan oksigen yang tiap 

molekulnya terdiri atas tiga atom O (rumus kimia: O3). Lapisan ozon di atmosfer 

berfungsi untuk melindungi kehidupan di Bumi dari bahaya radiasi ultraviolet 

(UV). Tanpa ozon di stratosfer akan lebih banyak radiasi UV yang sampai ke 

permukaan Bumi, yang dapat menyebabkan mutasi pada hamper semua 

organisme. Dampak yang ditimbulkan karena pinipisan ozon adalah kulit dan 

mata akan terpapar radiasi UV lebih banyak, yang dapat memicu meningkatknya 

kanker kulit dan mata katarak, dapat meningkatkan kerentanan sistem kekebalan 

tubuh yang dapat mempercepat timbulnya berbagai penyakit yang berkaitan 

dengan sistem kekebalan tubuh, dapat merusak klorofil tumbuhan-tumbuhan, 

serta dapat membuat plankton dalam laut yang menyumbang sekitar 70% 

oksigen didunia menjadi mati. 

Penyebab utama penipisan lapizan ozon adalah adanya emisi gas-gas 

karbon ke atmosfer. Emisi gas karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil 

pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh emisi karbon  yaitu 

karbon dioksida (CO2) dan gas karbon monoksida (CO),  yang dapat berupa gas 

buangan dari pembakaran kayu, bensin, solar, gas elpiji, minyak bumi, batu bara, 

dan bahan lainnya yang mengandung senyawa hidrokarbon. Selain itu terdapat 

CFC atau lebih dikenal dengan freon, yang digunakan sebagai pendingin pada 

AC, kulkas, dan alat semprot aerosol seperti cat piloks, obat nyamuk semprot, 

hair spray semprot, dan sebagainya. Penyebab emisi karbon juga dapat berupa 

asap-sap dari pabrik-pabrik industri, dan butiran-butiran karbon yang berwarna 

hitam saat pembakaran ban bekas, lilin, ataupun aspal. 

Dampak yang ditimbulkan karena pemanasan global adalah sebagai 

berikut. 

a. Meningkatnya volume air laut 
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Es yang terdapat di daerah kutub utara akan memanas lebih cepat 

dibandingkan daerah lainnya di bumi sehingga gunung – gunung es yang 

terdapat di sana akan mencair dalam waktu yang cepat. Daerah atau negara 

yang biasanya mengalami hujan salju tidak akan mengalami salju lagi, 

pegunungan yang biasanya tertutup salju akan mencair saljunya. Lautan akan 

mengalami peningkatan tinggi air laut karena mencairnya es. Kenaikan air 

laut yang mencapai bagian sungai dapat menyebabkan banjir air pasang, 

sehingga akan mempengaruhi ekosistem pantai. Daratan akan menyempit 

karena tertutup air. Banyak pantai dan pulau yang akan tenggelam. 

b. Dampak pada pertanian 

Beberapa negara akan diuntungkan dari pemanasan global karena akan 

mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan masa tanam lebih lama, tetapi 

bagi masyarakat daerah gurun yang menggunakan air irigasi dari daerah 

gurun akan merugi karena salju akan lebih cepat mencair sebelum masa 

tanam sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh. 

c. Dampak pada hewan dan tumbuhan 

Hewan dan tumbuhan adalah maklhuk yang tidak berdaya menghadapi 

pemanasan global, mereka akan sulit untuk berpindah, terutama tanaman. 

Tanaman akan tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, tetapi 

pada akhirnya juga tidak akan mampu menghadapi cuaca ekstrim. Demikian 

pula dengan hewan akan kehabisan makanan dan melakukan migrasi ke 

tempat lain untuk mencari sumber makanan. Pada akhirnya, hewan dan 

tumbuhan akan mengalami kepunahan karena sulit bertahan hidup. 

d. Dampak terhadap kesehatan manusia 

Banyak manusia akan mudah terkena penyakit menular dan berbahaya seperti 

demam berdarah dan malaria. banyak manusia meninggal karena mengalami 

dehidrasi tinggi. Terlalu banyak polutan sehingga penyakit alergi mudah 

dialami manusia. Penyakit pada kondisi tropis juga akan sering dialami 

manunia seperti demam kuning. Munculnya kanker kulit karena sinar UV, 

terjadi katarak, dan pelemahan sistem kekebalan tubuh. 

 

F. Model Pembelajaran 
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1. Model Pembelajaran : Tipe Pair Cheks (Pengecekan Berpasangan) 

 

G. Media dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : LKS, Soal, Kupon 

2. Sumber Belajar : 

a.  Kanginan, M. 2013. Fisika untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

b.  Siswanto & Sukaryadi. 2009. Kompetensi Fisika. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

c. e-dukasi.net 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Sintaks 

Model Pair 

Cheks 

Deskripsi Kegiatan Kompetensi 

yang 

Dikembangkan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahul

uan 

  Mengucapkan salam 

dengan ramah kepada 

siswa ketika memasuki 

ruangan  

   Memeriksa   kehadiran 

siswa 

 Memeriksa kesiapan 

siswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

 Mengajukan pertanyaan 

yang mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar 

Karakter: 

1. Jujur 

2. Tanggung 

jawab 

 

15 

menit 
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 Menyampaikan 

cakupan materi yang 

akan dipelajari 

 Mempersiapkan materi 

pembelajaran beserta 

alat atau media 

pembelajaran. 

Kegiatan 

Inti 

Seting 

Permasalaha

n / Starting 

New Problem 

 

Seting Permasalahan / 

Starting New Problem 

 Guru menjelaskan 

model pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

kepada siswa 

 Siswa dibagi ke  

dalam beberapa tim, 

setiap tim terdiri dari 4 

orang. Dalam satu tim 

ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim 

dibebani masingmasing 

satu peran yang berbeda: 

pelatih dan partner, 

 Guru membagikan teks 

(materi) kepada siswa 

(yang berperan sebagai 

partner), 

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa mengkaji bacaan 

teks, secara mandiri 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

Karakter: 

1. Teliti 

2. Bekerjasama 

3. Tanggung 

jawab 

4. Kritis 

5. Rasa ingin 

tahu 

Pendekatan: 

1. Mengamati 

2. Menanya 

 

25 

menit 
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siswa yang berperan 

sebagai pelatih agar 

mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang isi bacaan teks 

kepada partner, dan 

pelatih agar mengecek 

jawaban partner; 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

pasangan bertukar peran 

dan melakukan hal yang 

sama 

 Guru membimbing dan 

memberikan arahan atas 

pertanyaan  produktif 

dan jawaban dari siswa 

 Setiap tim memeriksa 

jawaban 

 Tim yang paling banyak 

mendapat kupon diberi 

hadiah atau reward oleh 

guru 
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 Simpulan 

Ilmiah / 

After 

Conclusion 

of Problem 

 

 Siswa menyimpulkan materi 

terkait pemanasan global dan 

dampaknya terhadap 

lingkungan.  

 

Karakter: 

3. Jujur 

4. Tanggung 

jawab 

Pendekatan: 

1.Mengamati 

2.Mengkomunik

asikan 

 

30 

menit 

Penutup   Siswa bersama dengan guru 

menyimpulkan materi terkait 

pemanasan global, efek 

rumah kaca dan dampaknya. 

 Siswa menyimak materi yang 

akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yang 

disampaikan oleh guru. 

 Siswa bersama guru menutup 

pembelajaran dengan salam 

penutup 

Karakter: 

1. Tanggung 

Jawab 

2. Jujur  

 

15 

menit 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN TIPE PAIR CHEKS 

DITINJAU DARI GURU 

 

Sekolah                      : SMP SINAR KASIH 

Mata Pelajaran           : IPA  

Kelas/Semester          : VII/II 

Materi                        : Pemanasan Global 

Hari/tanggal               :  

Beri tanda check list (√) pada kolom yang telah disediakan  

No Aktivitas Guru 
Keterlaksanaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa. 

√   

2 Guru memberikan informasi mengenai konsep yang 

dipelajari 

√   

3 Membagi siswa menjadi 2 kelompok  √  

4 Mengarahkan siswa untuk membentuk team √   

5 Membagikan topik pelajaran √   

6 Meminta siswa melakukan pengecekan berpasangan  √   

7 Memberikan kesempatan tanya jawab kepada siswa √   

8 Memberikan evaluasi √   

9 Menyimpulkan pembelajaran  √   

10 Menutup pembelajaran √   

                                                Jumlah 9 1  

  

Pensentase Keterlaksanaan 
Ʃ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟

Ʃ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
x100% 

 

 

 

Keterangan: 

Ya : 1 

Tidak : 0  
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN TIPE PAIR CHEKS 

DITINJAU DARI SISWA 

 

Sekolah                      : SMP Sinar Kasih 

Mata Pelajaran           : IPA  

Kelas/Semester          : VII/II 

Materi                        : Pemanasan Global 

Hari/tanggal               :  

Berdasarkan penilaian Bapak/Ibu berilah check list (√) pada kolom yang tersedia. 

No 
Aktivitas Siswa 

Keterlaksanaan 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Mendengarkan penjelasan  √   

2 Menanggapi informasi pembelajaran  √   

3 Membentuk kelompok √   

4 Mendiskusikan topik √   

5 Rekan menjawab soal yang di berikan 

oleh pelatih 

√   

6 Pelatih mengecek jawaban rekan √   

7 Mengemukakan gagasan √   

8 Mendapat kupon dari pelatih √   

9 Mengajukan pertanyaan ketika kurang 

mengerti 

√   

10 Menyimpulkan materi √   

  Jumlah                                                                     10 0  

  

Persentase keterlaksanaan 
Ʃ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟

Ʃ𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟
x100% 

 

 

Keterangan: 

Ya : 1 

Tidak : 0 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI SOAL PRETEST 

 

Sekolah     : SMP SINAR KASIH 

Mata pelajaran     : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Jumlah soal      : 20 

No  Materi pokok          Indikator soal Aspek  Bentuk 

soal 

 No   

soal 

1 Pemanasan 

Global 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian pemanasan global  

 

C1 

 

 

PG 

 

7,10, 

14,15

16,19

,20 Siswa mampu menjelaskan 

penyebab pemanasan global  

Siswa mampu menjelaskan 

dampak pemanasan global 

 

C2 

 

 

PG 

 

1,3,4,

5,6,9 

13 
Siswa dapat menjelaskan 

efek rumah kaca 

Siswa mampu menjelaskan 

usaha-usaha menangulangi 

pemanasan global 

 

C3 

 

PG 

2,8, 

11,12

17,18 

Keterangan : 

C1 = Mengingat/Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan  
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR VALIDASI SOAL PRETEST 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda checklis ( √ ) pada salah satu kolom LD, LDP, TLD. 

2. Berdasarkan pendapat bapak/ibu, beri komentar/saran pada kolom yang tersedia. 

 

No Pertanyaan Kategori penilaian Komentar/saran 

LD LDP TLD  

1. Rumusan soal sesuai dengan 

indicator 

√    

2. Batasan jawaban yang diuji sudah 

jelas 

√    

3. Isi materi yang ditanyakan sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

√    

4. Rumusan butir soal menggunakan 

kalimat tanya/perintah menurut 

jawaban soal 

√    

5. Rumusan butir soal sesuai dengan 

pedoman penskoran 

√    

6. Rumusan butir soal tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

 √   

7. Rumusan butir soal sudah 

menggunakan bahasa yang baik dan 

benar sesuai EYD 

√    

8. Soal sudah menggunakan bahasa 

yang sederhana dan komunikatif 

√    

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: 

LDT : Layak Digunakan   ( ... ) 

LDP : Layak Digunakan dan Diperbaiki ( ... ) 

TLD : Tidak Layak Digunakan  ( ... ) 

  

 

 
 

LAMPIRAN 7 
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SOAL PRETEST 

 

Nama   : ............................................. 

kelas   : ............................................. 

Hari/tgl  : ............................................. 

TTD   : ............................................. 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi    : Pemanasan Global 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling tepat ! 

 

1. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak negatif akibat manusia membuang 

limbah padat sembarangan adalah ... 

a. kota menjadi kotor 

b. Mengurangi keindahan lingkungan 

c. Berkembangnya berbagai jenis penyakit 

d. Dapat menurunkan kualitas tanah 

e. Kesuburan tanah meningkat 

 

2. Di bawah ini yang bukan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk 

menganggulangi adanya pemanasan global adalah .... 

a. Menambah transportasi 

b. Penghematan energy 

c. Menggunakan energi alternative 

d. Mengolah sampah yang ada 

e. Reboisasi hutan 

 

3. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu dampak dari efek rumah kaca yang 

dapat ditangani dengan cara … 

a. Membuat UU penebangan liar 

b. Reboisasi 

c. Membakar hutan 

d. A dan B benar 

e. Semua salah 
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4. Salah satu efek dari pemanasan global adalah banjir dalam skala besar yang 

disebabkan oleh ... 

a. Permukaan laut yang naik 

b. Naiknya permukaan tanah 

c. Kemarau berkepanjangan 

d. Berkurangnya curah hujan 

e. Hujan yang lebat 

 

5. Gas rumah kaca yang paling berperan terjadinya efek rumah kaca adalah ... 

a. CFC dan N2 

b. O2 dan H2 

c. CFC dan N2 

d. CO2dan H2O 

e. CO2 dan CH4 

 

6. Perhatikan uraian di bawah ini! 

1) Es kutub mencair 

2) Kebakaran hutan besar 

3) Banjir bandang 

4) Perubahan iklim 

5) Kemacetan lalu lintas 

Dampak pemanasan global ditunjukkan oleh nomor ... 

a. 1,2,3 

b. 3,4,5 

c. 2,3,4 

d. 3,4,5 

e. 1,2,4 

 

7. pengertian pemanasan global yang paling tepat yaitu .... 

a. proses meningkatnya suhu di muka bumi 

b. suhu memanas 

c. proses meningkatnya suhu di daratan 
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d. A, B, dan C benar 

e. C dan B benar 

 

8. Aktifitas yang tidak dapat menghasilkan gas rumah kaca yaitu ... 

a. Pertanian, pertenakan 

b. Asap kendaraan bermotor 

c. Penggunaan pendingin ruangan 

d. Industri pabrik 

e. Kelautan, perikanan 

 

9. Yang termaksud gas rumah kaca yaitu ... 

a. NOX, CFC,CN,CN2, CO2,CN 

b. CO2, CFC, NO, dan N2O 

c. CFC,CN,CN2 

d. CO2,CN 

e. NOX, CFC,CN,CN2 

 

10. Perhatikan uraian di bawah ini! 

1) Efek rumah kaca 

2) Mencegah kerusakan hutan 

3) Emisi gas rumah kaca 

4) Banjir skala besar 

Yang merupakan penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor .... 

a. 3 dan 4 

b. 1 dan 2 

c. 1 dan 4 

d. 1 dan 3 

e. 2 dan 3 
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11. Agustina mempunyai banyak kertas bekas yang tidak dipakai.  Lalu Agustina 

memanfaatkan kertas tersebut untuk membuat kerajinan lain. Contoh kegiatan 

tersebut menerapkan prinsip ... 

a. composting 

b. reduse 

c. recycle 

d. reuse 

e. replace 

 

12. Salah satu cara untuk menanggulangi dampak pemanasan global yaitu ... 

a. mengubur sampah 

b. Menghemat listrik 

c. membeli barang yang tidak sekali pakai 

d. menanam pohon 

e. memakai kantung plastik mahal 

 

13. Efek rumah kaca pada dasarnya disebabkan oleh gas gas tertentu di atmosfer 

bumi yang disebut ... 

a. Emisi gas rumah kaca 

b. Efek rumah kaca 

c. Gas CO2, N2O, dan CH4 

d. Pemanasan global 

e. Dampak pemanasan global 

 

14. Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi 

kehidupan di bumi karena ... 

a. Menyerap gas rumah kaca sehingga tidak terjadi pemanasan berlebih 

b. Mencegah lubang ozon 

c. Menghambat radiasi untuk atsmosfer bumi 

d. Mengurangi polusi udara 

e. Menghangatkan suhu bumi sehingga nyamban untuk ditinggali 
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15. Perhatikan gas di bawah ini! 

1) Dinitrogen oksida 

2) Karbon dioksida 

3) Oksigen 

4) Hidrogen 

5) Gas metana 

Contoh gas rumah kaca ditunjukkan oleh nomor ... 

a. 2, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 3                                  

c. Semua salah 

d. 2, 3, dan 5                                  

e. 1, 2, dan 5 

 

16. Komponen pada penggunaan alat transportasi yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan suhu udara adalah .... 

a. Pembakaran yang terjadi didalam mesin tidak sempurna 

b. Kecepatan transportasi 

c. Emisi CO2 dari bahan bakar transportasi 

d. Banyaknya penggunaan transportasi 

e. Energi yang dihasilkan dari proses pemanasan 

 

17. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global yaitu ... 

a. Rumah sehat 

b. Program keluarga berencana 

c. Penanaman seribu pohon 

d. Penebaran benih ikan 

e. Bantuan siswa miskin (BSM) 

 

18. Keuntungan yang di dapat dari kegiatan penghijauan di kota-kota yaitu karena 

tanaman dapat ... 

a. Menyerap limbah-limbah industri 

b. Mengikatkan gas N2 
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c. Mengikat CO2 di udara dan membebaskan O2 

d. Menjaga keseimbangan banyaknya gas CO2, N2, dan O2 

e. Mengubah CO2 dan udara menjadi O2 

 

19. Terjadinya peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfer dari kendaraan 

bermotor, industri, dan pemukiman dapat mengakibatkan terjadinya ... 

a. terjadinya hujan asam 

b. penurunan suhu udara 

c. penurunan intensitas matahari 

d. kenaikan suhu udara 

e. terganggunya proses fotosintesis 

 

20. Berikut ini yang tergolong gas rumah kaca yaitu ... 

a. CFC, uap air, metana, dan helium 

b. metana, karbon dioksida, CFC dan oksigen 

c. metana, karbon dioksida, CFC dan nitrogen 

d. metana, CFC, karbon dioksida, dan ozon 

e. CFC, oksigen, metana, dan uap air 
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KUNCI JAWABAN PRETEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No  Kunci Jawaban 

1 E 

2 A 

3 D 

4 A 

5 D 

6 E 

7 A 

8 E 

9 B 

10 D 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 D 

20 C 
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LAMPIRAN 8 

KISI-KISI SOAL POSTTEST 

 

Sekolah     : SMP SINAR KASIH 

Mata pelajaran     : IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

Jumlah soal      : 20 

No  Materi pokok          Indikator soal Aspek  Bentuk 

soal 

 No   

soal 

1 Pemanasan 

Global 

Siswa mampu menjelaskan 

pengertian pemanasan global  

 

C1 

 

 

PG 

 

4,6,8,

16,17

,19, 

20 Siswa mampu menjelaskan 

penyebab pemanasan global  

Siswa mampu menjelaskan 

dampak pemanasan global 

 

C2 

 

 

PG 

 

2,3,7,

9,12,

14,15 
Siswa dapat menjelaskan 

efek rumah kaca 

Siswa mampu menjelaskan 

usaha-usaha menangulangi 

pemanasan global 

 

C3 

 

PG 

1,5, 

10,11 

13,18 

Keterangan : 

C1 = Mengingat/Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan  
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LAMPIRAN 9 

LEMBAR VALIDASI SOAL POSTTEST 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda checklis ( √ ) pada salah satu kolom LD, LDP, TLD. 

2. Berdasarkan pendapat bapak/ibu, beri komentar/saran pada kolom yang tersedia. 

 

No Pertanyaan Kategori penilaian Komentar/saran 

LD LDP TLD  

1. Rumusan soal sesuai dengan 

indicator 

√    

2. Batasan jawaban yang diuji sudah 

jelas 

√    

3. Isi materi yang ditanyakan sudah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

√    

4. Rumusan butir soal menggunakan 

kalimat tanya/perintah menurut 

jawaban soal 

 √   

5. Rumusan butir soal sesuai dengan 

pedoman penskoran 

√    

6. Rumusan butir soal tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

√    

7. Rumusan butir soal sudah 

menggunakan bahasa yang baik dan 

benar sesuai EYD 

√    

8. Soal sudah menggunakan bahasa 

yang sederhana dan komunikatif 

√    

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: 

LDT : Layak Digunakan   ( ... ) 

LDP : Layak Digunakan dan Diperbaiki ( ... ) 

TLD : Tidak Layak Digunakan  ( ... ) 
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LAMPIRAN 10 

SOAL POSTTEST  

 

Nama   : ............................................. 

kelas   : ............................................. 

Hari/tgl  : ............................................. 

TTD   : ............................................. 

Mata Pelajaran : IPA 

Materi    : Pemanasan Global 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling tepat ! 

 

1. Apakah menghemat energy termasuk salah satu upaya pencegahan global 

warming? 

a. tidak tahu 

b. tidak                                                

c. tidak mungkin 

d. iya, benar                                        

e. mungkin 

 

2. Contoh gas-gas rumah kaca yaitu ... 

a. CO, CFC 

b. CO,O                                            

c. CO, N 

d. O, N                                                              

e. CFC, N 

 

3. Penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC ternyata memberikan 

dampak negatif, yaitu ... 

a. timbulnya penyakit kulit 

b. menipisnya lapisan ozon 

c. menipisnya lapisan strarosfer 

d. gangguan pernapasan 

e. menipisnya atmosfer 
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4. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu … 

a. aktivitas manusia 

b. efek rumah kaca                                          

c. berkurangnya jumlah manusia 

d. berkurangnya jumlah kendaraan        

e. usia bumi 

 

5. Untuk menjaga lingkungan, kita dapat menerapkan pengolahan sampah dengan 

tindakan 3R, yaitu … 

a. reuse, repeat, reduce 

b. reduce, replay, reuse                

c. reduce, reuse, recycle 

d. reduce, replay, recycle                              

e. ecycle, repeat, reuse 

 

6. Pemanasan global adalah ... 

a. Efek rumah kaca 

b. proses peningkatansuhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi 

c. Proses pemanasan bumi 

d. Proses dimana bumi menjadi panas 

e. Proses  pemanasansecara global 

 

7. Contoh dampak pemanasan global yaitu … 

a. orang rajin reboisasi 

b. hidup jadi bahagia                      

c. hutan gundul 

d. tubuh kurang sehat                  

e. es mencair, daratan menyempit 
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8. Selain efek rumah kaca, penyebab pemanasan global yaitu … 

a. emisi gas rumahkaca 

b. bertambahnya jumlah hmanusia          

c. usia bumi 

d. berkurangnya jumlah kendaraan        

e. Aktivitas manusia 

 

9. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Perubahan iklim 

2) Es kutub mencair 

3) Suhu yang sejuk 

4) Banyak tumbuhan yang tumbuh 

5) Berkurangnya flora fauna 

Dampak pemanasan global adalah ditunjukkan oleh nomor ... 

a. 1,2,5 

b. 1,2,3 

c. 3,4,5 

d. 1,3,4 

e. 2,3,5 

 

10. Efek rumah kaca ini dapat ditanggulangi, salah satunya dengan cara ... 

a. Penggunaan freon 

b. Membuka lahan pertanian baru 

c. Penebangan hutan 

d. Pembakaran hutan 

e. Penghijauan 

 

11. Perhatikan uraian di bawah ini! 

1) Menanam pohon dirumah dan disekolah 

2) Hemat dalam memakai kertas 
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3) Memakai motor ke sekolah 

4) Memakai sepeda ke sekolah 

Pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk 

mengurangi pemanasan global yaitu  nomor ... 

a. 1, 3, dan 4 

b. 2, 3, dan 4 

c. 4 saja 

d. 1, 2, dan 4 

e. 1, 2, 3, dan 4 

 

12. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya efek rumah 

kaca yaitu ... 

a. Menanam pohon 

b. Membakar sampah 

c. Mengurangi tanama pohon 

d. Mendaur ulang sampah 

e. Mengurangi kendaran bermotor 

 

13. Bagus mengerjakan rancangan tugas proyeknya dibalik kertas bekas milik 

ayahnya  yang tidak terpakai. Kegiatan tersebut merupakan contoh menerapkan 

prinsip ... 

a. Composting 

b. Reuse 

c. Recycle 

d. Reduce 

e. Replace 

 

14. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global yaitu ... 

a. turunya permukaan laut akibat penguapan 

b. terjadinya perubahan musim 

c. meningkatnya kasus kebakaran hutan 

d. perubahan cuaca yang sangat ekstrem 
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e. sungai mengering 

 

15. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi yang 

mengakibatkan perubahan seperti… 

a. penggunaan tv 

b. pohon layu                                    

c. naiknya permukaan air 

d. buah tidak tumbuh                    

e. meningkatnya kedingininan 

 

16. Perhatikan uraian di bawah ini! 

1. Pembakaran hutan 

2. Peternakan 

3. Penggundulan hutan 

4. Penghemat listrik 

Pernyataan yang termasuk penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor ... 

a. 3 dan 4 

b. 1 dan 3 

c. 1, 2, dan 4 

d. 1, 2, dan 3 

e. 2, 3, dan 4 

 

17. Perhatikan uraian di bawah ini! 

1) Angin topan 

2) Es kutub mencair 

3) Perubahan cuaca yang tidak stabil 

4) Suhu rata-rata bumi meningkat 

Pernyataan yang termasuk dampak pemanasan global terhadap lingkungan 

ditunjukkan oleh nomor ... 

a. 2 dan 3 

b. 1 dan 2 

c. 2 dan 4 
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d. 3 dan 4 

e. 1 dan 3 

18. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengurangi karbon dioksida di udara 

yang dapat kita lakukan adalah ... 

a. Menunggu 

b. Memelihara  dan menanam pohon lebih banyak lagi 

c. Membuang sampah pada tempatnya 

d. Berdoa kepada tuhan YME 

e. Rekreasi ke Bali 

 

19. Kabon monoksida jika bereaksi dengan salah satu zat dalam tubuh akan 

berbahaya. Zat tersebut yaitu ... 

a. S 

b. Hb 

c. O 

d. Br 

e. CO2 

 

20. Kalor akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca sehingga     

mengakibatkan terjadinya ... 

a. Suhu bumi mengalami perubahan tidak tentu 

b. Meningkatnya suhu rata-rata bumi 

c. Menurunnya suhu rata-rata bumi 

d. Meningkatnya pelembab udara 

e. Menurunnya kelembapan udara 
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KUNCI JAWABAN POSTTEST 

No Kunci Jawaban 

1 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 B 

7 E 

8 A 

9 A 

10 E 

11 D 

12 A 

13 B 

14 D 

15 C 

16 D 

17 C 

18 B 

19 B 

20 B 
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LAMPIRAN 11 

RELIABILITAS  

Rata-rata  : 12,60 

Simpang baku : 3,37 

Korelasi XY  : 0,31 

Reliablilitas tes : 0,47 

 

No Urut Kode/Nama 

Subyek 

Skor Ganjil Skor Genap Skor Total 

1 y-1 5 9 14 

2 y-2 2 7 9 

3 y-3 8 7 15 

4 y-4 6 5 11 

5 y-5 6 5 11 

6 y-6 4 5 9 

7 y-7 9 10 19 

8 y-8 7 7 14 

9 y-9 6 3 9 

10 y-10 5 5 10 

 

  



84 

 

 

 

LAMPIRAN 12 

TINGKAT KESUKARAN 

Jumlah Subjek : 10 

Butir Soal  : 20 

 

No Butir Jumlah Betul Tkt kesukaran 

(%) 

Tafsiran  

1 6 60,00 Sedang 

2 9 90,00 Sangat Mudah 

3 4 40,00 Sedang 

4 3 30,00 Sukar 

5 6 60,00 Sedang 

6 9 90,00 Sangat Mudah 

7 8 80,00 Mudah 

8 7 70,00 Sedang 

9 10 100,00 Sangat Mudah 

10 8 80,00 Mudah 

11 8 80,00 Mudah 

12 8 80,00 Mudah 

13 8 80,00 Mudah 

14 6 60,00 Sedang 

15 5 50,00 Sedang 

16 5 50,00 Sedang 

17 6 60,00 Sedang 

18 3 30,00 Sukar 

19 2 20,00 Sukar 

20 5 50,00 sedang 
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LAMPIRAN 13 

DAYA PEMBEDA 

Jumlah Subjek : 10 

Klp Atas/Bawah (n) : 3 

Butir Soal  : 20 

No Butir Kel. Atas Kel. Bawah Beda  Indeks dp(%) 

1 1 1 0 0,00 

2 3 2 1 33,33 

3 2 0 2 66,67 

4 2 1 1 33,33 

5 2 2 0 0,00 

6 3 3 0 0,00 

7 3 2 1 33,33 

8 2 2 0 0,00 

9 3 3 0 0,00 

10 3 2 1 33,33 

11 3 3 0 0,00 

12 3 2 1 33,33 

13 3 3 0 0,00 

14 3 0 3 100,00 

15 3 0 3 100,00 

16 3 0 3 100,00 

17 3 1 2 66,67 

18 2 0 2 66,67 

19 1 0 1 33,33 

20 2 2 0 0,00 
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Lampiran 14 

Langkah-Langkah Analisis Data 

A. Analisis Hasil Lembar Observasi Ditinjau Dari Guru 

Np=
n

N
 x 100% 

Keterangan : 

Np = Nilai persentase 

n = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh skor 

Np = 
90

100
 X100% = 

9000

100
 = Np = 90 % 

B. Analisis Hasil Lembar Observasi Ditinjau Dari Siswa 

Np=
n

N
 x 100% 

Np = Nilai persentase 

n = Skor yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh skor 

Np = 
100

100
 X100% = 

10000

100
 = Np = 100 % 

Untuk menentukan taraf keterlaksanaan proses pembelajaran dengan nilai 

yang dicapai adalah mengunakan standar atau kriteria penilaian tertera 

sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel Kategori Keterlaksanaan Proses Pembelajaran 

Taraf Kemampuan Kualifikasi Nilai 

84%-100% Sangat baik (SB) 

63%-83% Baik (B) 

42%-62% Cukup (C) 

21%-41% Kurang (K) 

0%-20% Sangat kurang (SK) 

 



87 

 

 

 

Lampiran 15 

Langkah-Langkah Analisis Hasil Belajar 

Hasil Pretest 

KBM = 68 

No  Nama  Pretest  Tuntas  Tidak Tuntas 

1 A-1 70 √  

2 A-2 75 √  

3 A-3 50  √ 

4 A-4 65  √ 

5 A-5 70 √  

6 A-6 50  √ 

7 A-7 80 √  

8 A-8 60  √ 

9 A-9 55  √ 

10 A-10 60  √ 

11 A-11 55  √ 

12 A-12 65  √ 

13 A-13 70 √  

14 A-14 60  √ 

 Jumlah  885   

 Rata-Rata 63.21   

 Nilai Maksimum 80   

 Nilai Minimum 50   

 

A.  Analisis Pretest 

1. Uji normalitas  

a. Mencari nilai terbesar dan terkecil 

Nilai terbesar = 80 

Nilai terkecil = 50 

b. Mencari rentangan (R) 

R = Nilai terbesar-nilai terkecil 

   = 80-50= 30 
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c. Mencari banyaknya kelas (BK)  

K = 1+3,3 Log n 

    = 1+3,3 Log 14 

    = 1+3,3 (1,14) 

    = 1+3,7 

    = 4,7 = 5 

d. Menentukan nilai panjang kelas (i) 

I = 
R

BK
 = 

30

5
 = 6 

Distribusi frekuensi nilai baku variabel Xi (pretest) 

No  Kelas 

Interval 

F  Nilai 

tengah 

(Xi) 

Xi
2 F. Xi F.Xi

2 

1 50-55 4 52.5 2756.25 210 11025 

2 56-61 3 58.5 3422.25 175.5 10266.75 

3 62-67 2 64.5 4160.25 129 8320.5 

4 68-73 3 70.5 4970.25 211.5 14910.75 

5 74-79 1 76.5 5852.25 76.5 5852.25 

6 80-85 1 82.5 6806.25 82.5 6806.25 

Jumlah  14   885 57181.5 

 

e. Menentukan rata-rata atau mean (x) 

x = 
∑ 𝑓.xi 

𝑛
 =  

885

14
 = 63.21 

f. Menentukan simpangan baku (Standar Deviasi)  

S = √
𝑛.∑ 𝑓.𝑥𝑖

2− (∑fxi)2

𝑛(𝑛−1)
 = √

14.57181.5−(885)2

14(14−1)
  = √

800541−783225 

182
= 

√
17316

182
  

   = √95.14 

   = 9.75 

g. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 
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1) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri batas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5. Sehingga didapat: 

BK1 =  Nilai kiri kelas interval – 0,5 

BK2 =Nilai kanan kelas interval + 0,5 

BK1 = 50 - 0,5 = 49.5 

BK2 = 55 + 0,5 = 55.5 

BK3 = 61 + 0,5 = 61.5 

BK4 = 67 + 0,5 = 67.5 

BK5 = 73 +  0,5 = 73.5 

BK6 = 79 + 0,5 = 79.5 

BK7 = 85 + 0,5 = 85.5 

h. Mencari nilai Z – Score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

Z = 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠−𝑥

𝑠
 

Z1 = 
49.5−63.21

9.75
 = 

−13.71

9.75
 = -1,40 

Z2 = 
55.5−63.21

9.75
 = 

−7.71

9.75
 = - 0,79 

Z3 = 
61.5−63.21

9.75
 = 

−1.71

9.75
 = - 0,17 

Z4 = 
67,5−63.21

9.75
 = 

4.29

9.75
 = 0.44 

Z5 = 
73,5−63.21

9.75
 = 

10.29

9.75
 = 1.05 

Z6 = 
79,5−63.21

9.75
 = 

16.29

9.75
 = 1.67 

Z7 = 
85,5−63.21

9.75
 = 

22.29

9.75
 = 2.28 
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i. Mencari luas O-Z dari tabel kurva normal dari O-Z dengan 

mengunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga didapat: 

Nilai Z Z Tabel  

-1.40 0.4192 

-0.79 0.2852 

-0.17 0.0675 

0.44 0.1700 

1.05 0.3531 

1.67 0.4525 

2.28 0.4887 

j. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengunakan angka-

angka 0-Z, yaitu angka barisan pertama dikurangi barisan kedua, 

angka barisan kedua dikurangi barisan ketiga dan begitu seterusnya, 

kecuali untuk angka yang berbeda pada baris paling tengah di 

tambahkan dengan angka pada baris berikutnya, sehingga didapat: 

0.4192-0.2852 = 0.134 

0.2852-0.0675 = 0.2177 

0.0675-0.1700 = -0.1025 

0.1700+0.3531 = 0.5231 

0.3531-0.4525 = -0.0994 

0.4525-0.4887 = -0.0362 

k. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n=14), sehingga 

didapat: 

0.134x14  = 1.876 

0.2177x14  = 3.0478 

-0.1025x14   = -1.435 

0.5231x14   = 7.3234 
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0.0994x14   = 1.3916 

-0.0362x14  = -0.5068 

Frekuensi yang diharapkan (fe) dari hasil pengamatan (fo) 

untuk Pretest 

No Batas 

kelas 

Z luas 

O-Z 

Luas tiap kelas 

interval 

Fe Fo 

1 49.5 -1.40 0.4192 0.134 1.876 4 

2 55.5 -0.79 0.2852 0.2177 3.0478 3 

3 61.5 -0.17 0.0675 -0.1025 -1.435 2 

4 67.5 0.44 0.1700 0.5231 7.3234 3 

5 73.5 1.05 0.3531 -0.0994 1.3916 1 

6 79.5 1.67 0.4525 -0.0362 -0.5068 1 

 85.5 2.28 0.4887    

      ∑ fo

= 14  

l. Mencari chi-kuadrat hitung (𝑥hitung
2 )  

x2=∑
(𝑓o−fe)2

𝑓𝑒
  

x2=∑
(4−1.876)2

1,876
 +

(3−3.0478)2

3.0478
+

(2− −1,435.2

−1,435
+

(3−7,3234)2

7,3234
+

(1−1,3916)2

1,3916
+

(1− −0,5068)2

−0,5068
 

     = 2,40 + (-7,49) + 8,22 + (-2.55) + (-0,11) + 4,47 = 4,94 

m. Membandingkan 𝑥hitung
2  dengan 𝑥tabel

2  untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = n-1 : 6-1 = 5 maka dicari pada tabel chi-kuadrat 

dapat dilihat pada (lampiran ) dan didapat 𝑥hitung
2 = 4,94 dengan 

kriteria: 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≥ 𝑥    tabel,

2  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≤ 𝑥    tabel,

2  artinya data distribusi normal. 

Ternyata 𝑥    hitung 
2 < 𝑥    tabel  

2 atau 4,94 < 11,070 (nilai chi-kuadrat). 

Maka data pretest berdistribusi normal. Kesimpulannya dapat 

dilanjutkan dengan uji homogenitas.  

 

Lampiran 16 
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Langkah-Langkah Analisis Hasil Belajar 

Hasil Posttest 

KBM = 68 

No  Nama  Posttest  Tuntas  Tidak Tuntas 

1 A-1 70 √  

2 A-2 70 √  

3 A-3 60  √ 

4 A-4 55  √ 

5 A-5 80 √  

6 A-6 55  √ 

7 A-7 80 √  

8 A-8 65  √ 

9 A-9 50  √ 

10 A-10 60  √ 

11 A-11 70 √  

12 A-12 60  √ 

13 A-13 75 √  

14 A-14 75 √  

 Jumlah  935   

 Rata-Rata 66.78   

 Nilai Maksimum 80   

 Nilai Minimum 50   

 

A. Analisis Posttest 

2. Uji normalitas  

n. Mencari nilai terbesar dan terkecil 

Nilai terbesar = 80 

Nilai terkecil = 50 

o. Mencari rentangan (R) 

R = Nilai terbesar-nilai terkecil 

   = 80-50 = 30 

p. Mencari banyaknya kelas (BK)  

K = 1+3,3 Log n 
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    = 1+3,3 Log 14 

    = 1+ 3,3 (1,14) 

    = 1+3,7 

    = 4,7 = 5 

q. Menentukan nilai panjang kelas (i) 

I = 
R

BK
 = 

30

5
 = 6 

Distribusi frekuensi nilai baku variabel Xi (posttest) 

No  Kelas 

Interval 

F  Nilai 

tengah 

(Xi) 

Xi
2 F. Xi F.Xi

2 

1 50-55 3 52.5 2756.25 157.5 8268.75 

2 56-61 3 58.5 3422.25 175.5 10266.75 

3 62-67 1 64.5 4160.25 64.5 4160.25 

4 68-73 3 70.5 4970.25 211.5 14910.75 

5 74-79 2 76.5 5852.25 153 11704.5 

6 80-85 2 82.5 6806.25 165 13612.5 

Jumlah  14   927 62923.5 

 

r. Menentukan rata-rata atau mean (x) 

x = 
∑ 𝑓.xi 

𝑛
 =  

927

14
 = 66.21 

s. Menentukan simpangan baku (Standar Deviasi)  

S = √
𝑛.∑ 𝑓.𝑥𝑖

2− (∑fxi)2

𝑛(𝑛−1)
 = √

14.62923.5−(927)2

14(14−1)
  = √

880929−859329

182
 

    = √
21600

182
  

   = √118,68 

   = 10.89  

t. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 
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2) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri batas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5. Sehingga didapat: 

BK1 =  Nilai kiri kelas interval – 0,5 

BK2 =Nilai kanan kelas interval + 0,5 

BK1 = 50 - 0,5 = 49.5 

BK2 = 55 + 0,5 = 55,5 

BK3 = 61 + 0,5 = 61,5 

BK4 = 67 + 0,5 = 67,5 

BK5 = 73 +  0,5 = 73,5 

BK6 = 79 + 0,5 = 79,5 

BK7 = 85 + 0,5 = 85,5 

u. Mencari nilai Z – Score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

Z = 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠−𝑥

𝑠
 

Z1 = 
49,5−66.21

10.89
 = 

−16.71

10.89
 = -1.53 

Z2 = 
55,5−66.21

10.89
 = 

10.71

10.89
 = - 0.98 

Z3 = 
61,5−66.21

10.89
 = 

−4.71

10.89
 = -0.43 

Z4 = 
67,5−66,21

10.89
 = 

1.29

10.89
 = 0.21 

Z5 = 
73,5−66.21

10.89
 = 

7.29

10.89
 = 0.66 

Z6 = 
79,5−66,21

10.89
 = 

13.29

10.89
 = 1.22 

Z7 = 
85,5−66.21

10.89
 = 

19.29

10.89
 = 1.77 
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v. Mencari luas O-Z dari tabel kurva normal dari O-Z dengan 

mengunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga didapat: 

Nilai Z Z Tabel  

-1,53 0,4370 

-0,98 0,3365 

-0,43 0,1664 

0,21 0,0832 

0,66 0,2454 

1,22 0,2888 

1,77 0,4616 

w. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengunakan angka-

angka 0-Z, yaitu angka barisan pertama dikurangi barisan kedua, 

angka barisan kedua dikurangi barisan ketiga dan begitu seterusnya, 

kecuali untuk angka yang berbeda pada baris paling tengah di 

tambahkan dengan angka pada baris berikutnya, sehingga didapat: 

0,4370-0,3365 = 0,1005 

0,3365-0,1664 = 0,1701 

0,1664-0,0832 = 0,0832 

0,0832+0,2454 = 0, 3286 

0,2454-0,3888 = -0,1434 

0,3888-0,4616 = -0,0728 

x. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n=14), sehingga 

didapat: 

0,1005 x 14  = 1,407 

0.1701 x 14  = 2,3814 

0,0832 x 14   = 1,1648 

0.3286 x 14   = 4,6004 
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-0,1434 x 14   = -2,0076 

-0,0728 x 14  = -1,0192 

Frekuensi yang diharapkan (fe) dari hasil pengamatan (fo) 

untuk Pretest 

No Batas 

kelas 

Z luas O-

Z 

Luas tiap kelas 

interval 

Fe Fo 

1 49,5 -1,53 0,4370 0,1005 1,407 3 

2 55,5 -0,98 0,3365 0,1701 2,3814 3 

3 61,5 -0,43 0,1664 0,0832 1,1648 1 

4 67,5 0,21 0,0832 0, 3286 4,6004 3 

5 73,5 0,66 0,2454 -0,1434 -2,0076 2 

6 79,5 1,22 0,2888 -0,0728 -1,0192 2 

 85,5 1,77 0,4616    

      ∑ fo

= 14  

y. Mencari chi-kuadrat hitung (𝑥hitung
2 )  

x2=∑
(𝑓o−fe)2

𝑓𝑒
  

x2=∑
(3−1,407)2

1,407
 +

(3−2,3814)2

2,3814
+

(1−1,1648)2

1,1648
+

(3−4,6004)2

4,6004
+

(2− −2,0076)2

−2,0076
+

(2− −1,0192)2

−1,0192
 

     = 1,80+0,16 + (-0,02) + (-0,55) + (-0,8) + (-0,89) = 0,3 

z. Membandingkan 𝑥hitung
2  dengan 𝑥tabel

2  untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = n-1 : 6-1 = 5 maka dicari pada tabel chi-kuadrat 

dapat dilihat pada (lampiran ) dan didapat 𝑥hitung
2 = 0,3  dengan 

kriteria: 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≥ 𝑥    tabel,

2  artinya distribusi data tidak normal dan 

Jika 𝑥    hitung 
2  ≤ 𝑥    tabel,

2  artinya data distribusi normal. 

Ternyata 𝑥    hitung 
2 < 𝑥    tabel  

2 atau 0,3 < 11,070 (nilai chi-kuadrat). 

Maka data pretest berdistribusi normal. Kesimpulannya dapat 

dilanjutkan dengan uji homogenitas.  

Lampiran 17 
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Langkah-Langkah Analisis Data 

A. Analisis Homogenitas Pretest 

1. Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

F =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 = 

80

50
 = 1,60 

2. Bandingkan Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Dengan rumus: dbpembilang = n-1 = 14-1 = 13 (untuk varians terbesar)  

         dbpenyebut = n-1 = 14-1 = 13 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka diperoleh F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,60  

3. Kriteria pengujian  

Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 bearti data homogen 

Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˃F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 bearti data tidak homogeny 

Ternyata Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 1,60 < 2,60, maka varians-varians 

adalah homogen. Kesimpulannya uji hipotesis dapat dilanjutkan. 

B. Analisis Homogenitas Posttest  

1. Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

F =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 = 

80

50
 = 1,60 

2. Bandingkan Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Dengan rumus: dbpembilang = n-1 = 14-1 = 13 (untuk varians terbesar)  

         dbpenyebut = n-1 = 14-1 = 13 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan (α) = 0,05 maka diperoleh F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,60  

 

3. Kriteria pengujian  
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Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 bearti data homogen 

Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˃F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 bearti data tidak homogen 

Ternyata Jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 1,60 < 2,60, maka varians-varians 

adalah homogen. Kesimpulannya uji hipotesis dapat dilanjutkan. 

C. Hasil Analisis Hipotesis 

t = 
𝑥1−𝑥2

√(𝑛1−𝑛2)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2

  [
1

14
 + 

1

14
 ] 

t = 
66,21−63,21

√(14−14).10,892+(14−1)9,752

14+14−2

  [
1

14
 + 

1

14
 ] 

t = 
66,21−63,21

√
(0).118,59+(13)95,06

28−2=26

  [
2

14
 ] 

t = 
3

√
0+1235,78

26

  [
2

14
 ] 

t = 
3

√
1235,78

26

  [
2

14
 ] 

t = 
3

√47,53 (0,14)
   

t = 
3

√6,65
   

t = 
3

2,57
   

t = 1,16 

a. Membandingkan Thitung dengan Ttabel  

Dk = n1-n2-2 

 = 14+14-2 

 = 28-2 

 =26  

α = 0,05 maka ttabel = 1,706 
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jika thitung  <  ttabel  maka H0 diterima 

Hasil thitung dengan ttabel yaitu: 1,16 < 1,706, maka H0 diterima, 

karena H0 diterima maka tidak ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe pair cheks dan tidak dilanjutkan ke efek size   
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Dokumentasi Penelitian Pertemuan Tertama 

  

Siswa mengerjakan soal pretest Siswa mengerjakan soal pretest 

  

Siswa mengerjakan soal pretest Siswa mengerjakan soal pretest 
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Dokumentasi Penelitian Pertemuan Kedua 

  

Pelaksanaan model pembelajaran 

pair cheks 

Pelaksanaan model pembelajaran 

pair cheks 

  

Pelaksanaan model pembelajaran 

pair cheks 

Pelaksanaan model pembelajaran 

pair cheks 

  

Siswa mengerjakan soal posttest Siswa mengerjakan soal posttest 
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Siswa mengerjakan soal posttest Siswa mengerjakan soal posttest 
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