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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menge-

tahui bagaimana :  perbedaan hasil 
belajar siswa pada materi pokok sifat 
koligatif larutan yang diajar menggunakan 
model pembelajaran Integratif  dan model 
pembelajaran kovensional. Metode pene-
litian yang digunakan adalah metode 
kuasi experiment dengan pemberian 
perlakuan pada kelas sampel yakni satu 
kelas diberi perlakuan model pem-
belajaran Integratif dan satu kelas lagi 
dengan model pembelajaran konven-
sional. Instrumen penelitian yang diguna-
kan dalam penelitian adalah tes hasil 
belajar kimia, lembar pengamatan 
aktivitas siswa, dan lembar pengamatan 
kemampuan guru mengelola pem-
belajaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 
(1) penerapan model pembelajaran 
integratif memberikan hasil belajar kimia 
yang lebih baik pada pokok materi 
koligatif larutan dibandingkan dengan pe-
nerapan model pembelajaran konven-

sional dengan Fhitung = 6,57 > Ftabel ( = 
0,05) = 3,92. Hal ini terlihat dari hasil 
belajar kimia yang diajar dengan 

menerapkan model integratif X ̅= 61,58 

sedangkan dengan model konvensional X̅ 
= 56,44.  
 
Kata Kunci :  Model Pembelajaran 

Integratif,  Hasil Belajar 
Kimia Sifat Koligatif 
Larutan  

 
PENDAHULUAN 

 
Pembelajaran kimia yang dilakukan 

guru selama ini tidak berusaha untuk 
mengajak siswa berpikir. Pembelajaran 
sekedar menyuguhkan konsep-konsep 
kimia untuk dihafalkan. Siswa tidak diajak 
untuk memaknai konsep-konsep kimia 

tersebut sehingga pelajaran kimia jadi 
tidak bermakna. Hal ini mengakibatkan  
siswa sangat sulit untuk mempelajarinya, 
siswa cepat merasa bosan dan tidak 
tertarik dengan pelajaran kimia. Selain itu 
komunikasi yang terjadi seringnya satu 
arah yaitu dari guru ke siswa. Guru 
menganggap siswa menguasai materi 
pelajaran lebih penting dibandingkan 
dengan kemampuan berpikir.  

Berdasarkan peraturan pemerintah 
no.41 tahun 2007 bahwa proses pem-
belajaran pada setiap satuan pendidikan 
dasar dan menengah harus interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, 
dan memotivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 
dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Sesuai dengan amanat 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan salah satu standar yang harus 
dikembangkan adalah standar proses. 

Slameto (2003)  menyatakan  bila 
siswa menjadi partisipan  yang aktif 
dalam  belajar,  maka ia akan memiliki 
pengetahuan yang diperolehnya dengan 
baik sehingga hasil belajar siswa dapat 
dimaksimalkan. Keaktifan siswa dalam 
menjalani kegiatan pembelajaran 
merupakan salah satu kunci keberhasilan 
untuk meningkatkan hasil belajar. 

Bagi sebagian besar guru masih 
mengandalkan pembelajaran konven-
sional. Pembelajaran konvensional 
adalah pembelajaran yang biasa di-
lakukan oleh para guru yang memiliki 
kekhasan tertentu, misalnya lebih 
mengutamakan hapalan daripada pe-
ngertian, menekankan keterampilan 
berhitung,  mengutamakan  hasil  dari- 
 
pada proses, dan pengajaran berpusat 
pada guru. 
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Metode mengajar yang lebih 

banyak digunakan guru dalam pem-
belajaran konvensional adalah metode 
ekspositori. Menurut Ruseffendi 
(1991)” metode ekspositori ini sama 
dengan cara mengajar yang biasa 
(tradisional) kita pakai pada peng-
ajaran matematika. Sebagai contoh, 
guru memberikan contoh dan penye-
lesaiannya, kemudian memberi soal-
soal latihan, dan siswa mengerjakan-
nya. Jadi kegiatan guru yang utama 
adalah menerangkan dan siswa men-
dengarkan dan mencatat apa yang 
disampaikan guru. Subiyanto (1998) 
menjelaskan bahwa, kelas dengan 
pembelajaran secara biasa (tradi-
sional) mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut : pembelajaran secara klasikal, 
para siswa tidak mengetahui apa 
tujuan belajar pada hari itu. Dari 
uraian di atas dapat  diambil suatu 
kesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan pembelajaran konvensional 
adalah kegiatan belajar mengajar 
yang selama ini kebanyakan dilakukan 
oleh guru dimana guru mengajar 
secara klasikal yang di dalamnya 
aktivitas guru mendominasi kelas 
dengan metode ekspositori. 

Penggunaan pembelajaran konven-
sional sebagian besar siswa menjadikan 
pelajaran kimia menjadi  semakin tidak 
menarik, sukar dimengerti, dan bahkan 
tidak jarang menjadi pelajaran yang 
dibenci. Siswa kurang memahami manfaat 
pelajaran kimia dalam khasanah dunia 
pengetahuan. Salah satu upaya guru 
dalam membelajarkan kimia secara 
interaktif dan berhasil mencapai tujuan 
pembelajaran yang diharapkan yaitu 
dengan menerapkan model pembelajaran 
integratif. 

Model pembelajaran integratif adalah 
sebagai sebuah model pembelajaran atau 
instruksional untuk membantu siswa 
mengembangkan pemahaman secara 
mendalam tentang bangunan penge-
tahuan sistematis sambil secara ber-
samaan melatih keterampilan berfikir kritis 
mereka. Ketika guru menggunakan model 
pembelajaran integratif, guru memberikan 
kombinasi fakta, konsep, dan generalisasi 
di dalam suatu matriks atau bentuk 
lainnya seperti peta atau hirarki 
mendetail. Guru juga dapat memberikan 
bimbingan terhadap upaya siswa saat 
mereka mencari pola dan hubungan 

sebab akibat di dalam informasi yang 
diperolehnya. (Eggen & Kauchak, 2010). 

Model pembelajaran integratif ini 
didasarkan pada pandangan bahwa 
pembelajar atau murid membangun 
pemahaman mereka sendiri tentang topik-
topik yang mereka pelajari ketimbang 
sekedar merekam pelajaran di dalam 
bentuk yang sudah tertata secara 
sistematis. Hanya saja, penggunaan 
model ini membutuhkan tingkat ke-
cakapan dalam mengajukan pertanyaan 
dan dalam melakukan pembimbingan 
terhadap alur pikir siswa. 

Sikap siswa dalam belajar juga sangat 
berpengaruh dalam capaian hasil belajar 
yang baik termasuk dalam hal ini untuk 
pelajaran kimia. Siswa sangat diharapkan 
menerapkan atau memiliki sikap dan 
kebiasaan belajar yang baik, tetapi pada 
kenyataannya masih terdapat siswa yang 
memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang 
kurang baik dalam proses belajar, seperti :  
malas, tidak semangat  dalam belajar, 
kurang menghargai guru, ribut di saat 
belajar, membolos, serta suka mencontek 
pekerjaan teman. Apabila tidak segera 
ditindaklanjuti, maka siswa yang memiliki 
sikap dan kebiasaan belajar yang kurang 
baik tersebut dikhawatirkan tidak mencapai 
hasil belajar yang baik karena hasil belajar 
yang baik itu diperoleh dari usaha dan 
perjuangan yang keras yang terbentuk dari 
sikap. 

Oleh sebab itu penting mengetahui 
bagaimana model pembelajaran integratif 
dan sikap siswa ini dapat mempengaruhi 
capaian belajar siswa khususnya di tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA). 
 

METODE 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X 
semester I SMA AN NIZAM Medan. 
Teknik yang digunakan dalam me-
nentukan sampel pada penelitian ini 
adalah Total Sampling (Setyosari 
:189). Dari dua kelas tersebut diundi 
untuk menentukan kelas yang diberi 
perlakuan model pembelajaran in-
tegratif dan yang tidak tercabut dikenai 
model konvensional. Kemudian semua 
siswa dalam kelas sampel diberikan 
tes sikap pada pelajaran kimia dengan 
menggunakan skala likert. Bila memilih 
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3 atau 4 tergolong positip, sedang bila 
memilih 1 atau 2 tergolong negative 
 
Metode Penelitian dan Disain 
Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
kuasi eksperimen. Penelitian ini meng-
gunakan rancangan faktorial 2x2 de-
ngan membandingkan rata-rata hasil 
belajar kelompok siswa yang diajar 
menggunakan model pembelajaran 
Integratif (In) dan yang diajar meng-
gunakan model Konvensional (K) dan 
ditinjau dari sikap pada pelajaran 
kimia. 

 
Prosedur Perlakuan 

Prosedur perlakuan yang ditempuh 
adalah sebagai berikut sebagai 
berikut:  
a. Setelah kelas sampel diperoleh 

maka langkah berikutnya adalah 
menentukan secara acak untuk 
kelas yang dikenai model pem-
belajaran integratif dan dikenai 
model pembelajaran konvensional. 

b. Menentukan empat orang siswa 
untuk setiap kelompok secara 
acak, Menyebarkan tes sikap 
siswa pada pelajaran kimiar agar 
diisi masing-masing siswa untuk 
mengetahui kecenderungan sikap 
siswa pada pelajaran kimia. 

c. Melaksanakan perlakuan pada 
masing-masing kelas, yakni per-
lakuan model pembelajaran in-
tegratif pada satu kelas dan satu 
kelas lagi dengan model konven-
sional. Selanjutnya melaksanakan 
tes akhir pembelajaran. 

 
Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 
Data 

Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian adalah tes hasil belajar 
kimia, tes sikap siswa pada pelajaran 
kimia, lembar pengamatan aktivitas siswa, 
dan lembar pengamatan kemampuan 
guru mengelola pembelajaran. Semua 
data akan dianalisis untuk penarikan 
kesimpulan. 

Teknik analisis data yang diguna-
kan adalah teknik statistik deskriptif 
dan inferensial. Teknik statistik des-
kriptif digunakan untuk mendeskripsi-
kan data, seperti : nilai rata-rata 
(mean), median, modus, standar 
deviasi dan kecendrungan data. 

Sedangkan teknik statistik inferensial 
digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian menggunakan analisis 
varians (ANAVA) dua jalur pada taraf 
signifikansi α = 0,05; dengan lebih 
dahulu melakukan uji persyaratan 
normalitas Lilliefors dan uji homo-
genitas Fisher dan Barlett (Sudjana 
2002: 466). Kemudian uji lanjutan 
(post hoct test dengan uji Tukey jika 
jumlah sampel setiap sel sama, dan uji 
Scheffe jika jumlah sampel setiap sel 
berbeda.  
 

PEMBAHASAN 
 

Dari data statistika deskriptif diperoleh 
hasil belajar dengan perlakuan model 
pembelajaran integratif yang paling 
rendah 33 yang tertinggi 80, rata-rata skor 
adalah 61,58. Hasil belajar dengan 
perlakuan strategi pembelajaran  konven-
sional yang paling rendah 35 yang 
tertinggi 73, rata-rata skor adalah 56,4.  

Dari uji normalitas data Lohitung < Lotabrl 
diperoleh data bearasal dari sampel yang 
terdistribusi normal. Dan dari pengujian 

homogenitas varians sampel 2 hitung< 

2
tabel. Sebesar 0,167 < 7,81. Sehingga 

dapt disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan varians data homogen, dapat 

diterima dalam taraf  = 0,05. 
Melalui perhitungan nilai F(kolom) 

untuk melihat perbedaan hasil belajar 
kimia karena perbedaan model pem-
belajaran diperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

sebesar 6,57 > 3.92. Perhitungan nilai 
F(baris) untuk melihat perbedaan hasil 
belajar kimia karena perbedaan sikap 
siswa pada pelajaran kimia diperoleh nilai 
Fhitung > Ftabel sebesar 6,95  > 3.92. 
Terdapat interaksi antara model 
pembelajaran dan sikap siswa pada 
pelajaran kimia terhadap hasil belajar 
kimia sebesar F hitung

 =65,23 > Ftabel  = 

3,92 pada taraf signifikansi  = 0,05. 
Dari hasil análisis data diputuskan 

menolak Ho dan menerima Ha bahwa ada 
perbedaan hasil belajar kimia dengan 
penggunaan model pembelajaran In-
tegratif. Model pembelajaran meng-
gunakan integratif tidak memaksa siswa 
untuk menghafal konsep, fakta yang ada 
dalam pelajaran larutan koligatif tetapi 
menggiring pemikiran siswa untuk 
memahami konsep dan fakta serta 
membuat generalisasi. Walaupun dalam 
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tahap-tahap awal penggunaan model ini 
agak menyulitkan siswa karena dituntut 
pemikiran kritis dalam menjawab setiap 
pertanyaan yang dilontarkan guru untuk 
menggiring pemahaman siswa. 
Penerapan model integratif ini memaksa 
otak siswa berpikir dengan cara meng-
aktifkan berpikirnya melalui pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan guru. Selama 
ini pembelajaran yang terjadi di kelas guru 
mengajar akan tetapi belum tentu murid 
belajar karena guru menjelaskan dan 
siswa duduk diam mendengar penjelasan 
guru konsep, fakta dan generalisasi 
hanya dijelaskan saja oleh guru tanpa 
melibatkan siswa. Hal inilah yang menjadi 
salah satu penyebab pelajaran kimia 
menjadi menjemukan. Penggunaan model 
pembelajaran integratif memerlukan 
persiapan data-data untuk melengkapi 
matriks dalam penerapan model integratif 
serta penguasaan dalam materi 
pembelajaran untuk mampu mengkaitkan 
antara satu fakta, konsep dengan konsep 
lain dan kemudian dapat membuat 
generalisasi. Menggunakan model ini 
guru dituntut untuk cakap dalam meng-
ajukan pertanyaan dalam membimbing 
pemikiran siswa agar sampai kepada 
tujuan pembelajaran. Penggunaan model 
pembelajaran integratif ini perlu banyak 
dilatihkan kepada siswa untuk mem-
bentuk proses berpikir kritis dan mencari 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan guru melalui bagan atau matriks 
yang telah disusun oleh guru. 

Sikap positif siswa pada pelajaran 
kimia menjadi sangat mendukung 
keberhasilan dalam penerapan model 
integrative serta bagi siswa yang memiliki 
sikap negative terhadap pelajaran kimia 
dharapkan akan muncul sikap positif 
dengan menggunakan model pem-
belajaran integratif. Bagi siswa yang 
memiliki sikap positif tingkat keaktifan dan 
kepeduliaannya dalam mengikuti pem-
belajaran ini cukup tinggi serta aktif dalam 
menjawab pertanyaan. Bagi siswa yang 
memiliki sikap negative di awal pem-
belajaran kesulitan dalam mengikuti 
pembelajaran karena setiap pertanyaan 
terus ada dalam pembelajaran di kelas 
mengakibatkan tingkat keaktifannya 
semakin baik. 

 
 
 
 

KESIMPULAN 
  

Untuk mengubah paradigma pem-
belajaran yang hanya terpusat pada guru 
perlu terobosan salah satunya dengan 
model pembelajaran integratif. Karena 
dengan model pembelajaran ini guru di 
harapkan benar-benar menguasai materi 
pelajaran yang akan diajarkan agar dapat 
menggiring pemikiran siswa dengan cara 
berpikir kritis. Untuk jangka panjang 
model pembelajaran integratif mempunyai 
dampak positif dalam mengembangkan 
pemikiran kritis siswa.   

 
SARAN 

 
Penggunaan model pembelajaran ini 

diperlukan wadah untuk berdiskusi se-
sama guru untuk saling berbagi dalam 
pembuatan matriks dan membuat 
pertanyaan-pertanyaan terbimbing. 
Karena penerapan dengan model pem-
belajaran ini membutuhkan fakta berupa 
data dan konsep. Jadi membutuhkan 
diskusi. 
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