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ABSTRAK 

 

PENGARUH METODE GUIDED DISCOVERY LEARNING DISERTAI 

TEKHNIK PROBING PROMTING TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS DAN HASIL BELAJAR KELAS VIII SMP NEGERI 1 

KETAPANG 

 

Oleh: 

Kukuh Prayogo  

 

 

 Penelitian ini didasari oleh Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar 

peserta didik yang masih rendah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh metode Guided Discovery Learning disertai Tekhnik Probing Promting 

terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta kelas VIII SMP 

NEGERI 1 KETAPANG. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 6 kelas, 

sedangkan  sampel yang digunakan  penelitian yaitu 2 kelas. Tekhnik 

pengumpulan data menggunakan tes dan lembar observasi. Tes digunakan untuk 

mencari keterampilan proses sains dan hasil belajar sedangakaan untuk lembar 

observasi dipergunakan unruk mencari keterampilan proses sains. Data tersebut  

dikumpulkan dan akan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan 

menggunakan Uji  MANOVA. Hasil uji MANOVA untuk nilai keterampilan sain 

dan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh Sig ( 2 tailed) < α 

(0,05), (0,00). Sesuai dengan Kriteria uji MANOVA berarti H0 ditolah dan H1  

diterima, artinya metode Guided Discoveri learning disertai Tekhnik Probing 

promting membuktian bahwa keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta 

didik  meningkat dan berpengaruh posistif dengan metode Guided Dsicovery 

Learning disertai tekhnik Probing Promting terhadapketerampilan proses sains 

dan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Ketapang. 

 

Kata Kunci : Metode Guided Discoveri Learning disertai Tekhnik Probing 

Promting, keterampilan proses sains, hasil belajar  
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MOTTO 

 

 

                   

       

 

Artinya : “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 

sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu 

bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 

sabar”. (QS. AN NAHL 16:126) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan bagi sebagaian orang, berarti berusaha membimbing anak unuk 

menyerupai orang dewasa, sebaliknya bagi jean piaget pendidikan berarti 

menghasilkan, menciptakan, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu 

penciptaan dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan yang lain. Menurut 

jean piaget pendidikan sebagian penghubung dua sisi, disatu sisi yang menjadi 

tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut. Individu 

berkembang sejak lahir dan terus berkembang, perkembangan ini bersifat 

kausal.
1
 

Ada pengaruh yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang 

disekolah, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Hal tersebut 

dengan UUR.1. NO.2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang.
2
 

 

                                                           
1
 Syaiful sagala, konsep dan makna pembelajaran,(bandung: alfabeta,2014) h 1 

2
Konsep belajar dan faktor-faktor yang memperngaruhi (jakarta:pt.rineka cipta,2015) h 



2 
 

Sejalan dengan pendidikan di atas, islam juga telah mengajarkan pada kita 

betapa pentingnya pendidikan, dimana pendidikan tersebut harus dilalui 

dengan bebagai proses. Sebagai yang tertera dalam ayat Al-Quran surat Al-

Mujadaiah ayat 11 

                  

              

 
3

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan” 
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu  proses 

jangka panjang yang sudah menjadi bagian yang sudah tidak dipisahkan dalam 

kehidupan manusia didunia ini, sebab hanya melalui proses pendidikan maka 

manusia akan mampu meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal 

hidupnya. Sedikit ilmu yang di berikan namun berguna dan bermanfaat bagi 

peserta didik yang mendapat ilmu serta mengamalkan akan mendapat pahala 

serta meberikan sinar pada penglihatan-nya untuk melihat yang baik. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menghasilkan 

banyaknya konsep yang harus dipelajari anak didik melalui pembelajaran, 

sedangkan pendidik tidak mungkin lagi mengajarkan banyak konsep kepada 

                                                           
3
Deperteme agama RI, Al-Quran dan terjemahan (surakarta, pt, indiva media kreasi 

2009)h 543 
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peserta didik. Salah satu alternatif yang dikembangkan dalam pembelajaran 

yaitu pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains.
4
 

Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam pembelajaran IPA saat 

ini digunakan keterampilan proses sains. Pendektan keterampilan proses sains 

dapat diartikan sebagai wawasan atau sebagai anutan pengembangan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari 

kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prisipnya ialah ada dalam diri 

peserta didik. senada dengan hal tersebut, Kurniati  mengungkapkan bahwa 

keterampilan proses sains adalah pendekatan yang memberi kesepatan pada 

siswa agar dapat menemukan fakta 
5
. Hampir semua ahli telah mencoba 

merumuskan dan membuat tafsiran nya tentang ”belajar”. Seringkali pula 

perumusan dan tafsiran itu berbeda satu sama lain. Dalam uraian ini kita akan 

berkenalan dengan beberapa perumusan saja, guna melengkapi dan 

memperluas pandangan kita tentang mengajar.
6
 

Setiap anak adalah unik dan memiliki kecenderugan cara belajar yang 

tidak selalu sama. Kegiatan belajarpun dapat di lakukan sebagai aktifitas. Suatu 

materi pembelajaran yang dipahami dari bebagai cara. Cara-cara ini 

menunjukan peran kecerdasan yang berbeda pula. 

Anak dengan kecerdasan logika-matematika mungkin mengalami 

kesulitan ketika dihadapkan pada rangkaian huruf, tetapi udah terlibat angka 

dan seneng berhitung. Anak-anak dengan kecerdasan ini belajar melalui angka 

                                                           
4
Muh.tawil.keterampilan-ketrampilan sains dan implementasi IPA(makasar,badan 

penerbit UNM)h 7 
5
Muh.tawil.keterampilan-ketrampilan sains dan implementasi IPA(makasar,badan 

penerbit UNM)h 8 
6
Oemar hoemalik.kurikulum dan pembeljaran (jakarta,sinar grafika) h36 
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dan berfiir logis. Mereka belajar melalu pengetorian pengelompokan, menandai 

persamaan, dan pembeda benda-benda sekeliling mereka. Mereka belajar 

dengan mencermati dan menandai ciri-ciri seuatu. Oleh karena itu, agar peserta 

didik belajar dengan cara, suatu materi ajar harus memberikan berbagai 

aktivitas yang paling sesuai dan diamati.
7
 

Pembelajaran IPA  hendaknya menggunakan tehnik dalam pembelajaran 

yang menarik mungkin sehingga membuat peserta didik termotivasi dan tidak 

mudah bosan dalam belajar IPA, dengan penguasaan materi, maka prestasi 

belajar dapat di tingkatkan. Sehubungan dengan ini, Allah berfirman didalam 

surat An-Nahl ayat 78 sebagai berikut: 

               

   

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.”
8
 

 

Ayat di atas mengandung tiga unsur pokok yaitu pendengaran,  hati 

sebagai jembatan untuk mengetahui sesuatu. Oleh karena itu melalui indera 

pendegnaran, peserta didik dapat mengerti dan mengetahui apa yang di 

                                                           
7
Ramadani.strategi belajar mengajar(bandung,cv pustaka setia)h 101 

8
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahnya, (Bandung: Syaammil Quran, 2009) h. 

275. 
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sampaikan oleh pendidik. Penglihatan dapat mengamati secara langsung dan di 

perlihatkan dihadapan peserta didik dan hati sebagai pendorong dari semua 

gerak serat perbuatan belajar, dengan pemanfaatan tekhnik dalam 

pembalajaran, maka peserta didik cepat menangkap materi pelajaran, sehingga 

prestasi belajar dapat di tingkatkan ke arah yang lebih baik. 

Menurut hamdani bahwa “discovery (penemuan) adalah proses mental 

ketika siswa menyelesaikan suatu konsep atau suatu prinsip. Adapun proses 

mental, misalkan mengamati, menjelaskan, mengelompokan, membuat 

kesimpulan. Pendidik melibatkan peserta didik dalam proses mental melalui 

tukar pendapat yang berwujud diskusi” .
9
 

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan, sebab keterampilan proses 

sains dalam mata pelajaran IPA sangat diperlukan sebagai wujud dalam 

pendidikan ilmu pengetahuan alam. Seiring dengan jalannya proses sains akan 

muncul keaktifan peserta didik seperti jujur, teliti, objektif, bertanggung jawab 

dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan proses sains ini dapat  

memberikan siswa pengertian yang tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan, 

memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, 

membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan.
10

 

Namun berdasarkan hasil penelitian di SMP N 1 Ketapang bahwa 

keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta didik belum diukur dan 

ditingkatkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu guru 

bidang studi IPA SMP Negeri 1 Ketapang. Beliau mngatakan bahwa selama 

                                                           
9
Azizah,dkkPengaruh Metode Guided Discovery, vol. 3 thn. 2016, h,3 

10
Muh. Tawin dan Liliasari, ketrampilan-ketrampilan Proses Sains Dan Implementasinya 

Dalam Pembelajaran IPA( Jakarta: UNM,3013)  h.6 
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pembelajaran dikelas menggunakan diskusi dibantu dengan media gambar 

yang ditampilkan dengan proyektor / LCD pada materi sistem peredaran darah 

pada manusia. Peserta didik hanya diberikan tugas dan mendengarkan apa yang 

disamapaiakan guru.
11

 

Evaluasi pembelajaran belum sampai menilai keterampilan proses sains 

dan hasil belajar. Sikap yang dinilai hanya sebatas aspek afektif peserta didik 

saja. Keterampilan proses sains peserta didik di SMP N 1 Ketapang. Peneliti 

juga mensurvei nilai haria ulangan peserta ddik pada materi sistem peredaran 

darah pada manusia. Hal ini di tunjukan pada tabel 1.1 data nilai ulangan 

harian  peserta didik pada materi sistem peredaran darah manusia. 

Tabel 1.1 

Data Nilai Harian Ulangan Peserta Didik Kelas VIIISemester Ganjil Mater 

Sistem Peredaran Darah Pada Manusi Di SMP Negeri 1 Ketapang 

 

Interval 

Nilai 

 

Kelas VIII 
Jumlah 

peserta 

didik 

 

Persentase 

 

Kkm 

 

Ket 
A B 

92-100 - -    

 

 

72 

 

35%( 20 orang 

lulus ) 82-91 3 3 6 orang 10,5% 

 

72-81 

5 9 14 orang 24,5% 

62-71 11 12 27 orang 35,08% 65%( 37 orang 

tidak lulus ) 52-61 7 4 14 orang 14,3% 

40-51 4 3 7 orang 12,2% 

Jumlah 32 32 64 0rang 100% 

Sumber Arsip Nilai IPA Guru Biologi Kelas VIII  Di SMP  Negeri 1 Ketapang . T.A2016/2017 

 

Berdasarkan data nilai ulangan harian dapat di ketahui bahwa nilai untuk 

rata rata untuk  pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Ketapang, yaitu 72. Dapat 

dilihat pada tabel 1.1 nilai ulangan harian pada materi siste peredaran darah 

manusia menerangkan bahawa 20 orang atau sekitar11,48% dari 57 orang 

jumala peserta didik dari sejumlah peserta didik yang sudah mencapai nilai 

                                                           
11

Guru IPA, wawancara yang pertama dengan peneliti, SMP N 1 KETAPANG. T.A 

2016/2017 
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KKM. Sedangkan yang belum mencapai niali KKM dan sekitar 37 peserta 

didik dari 57 orang jumlah peserta didik dari seluruhnya, sehingga tabel 1.1 

menunjukan bahawa persentase ketuntasan belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Fakta tersebut menunjukan bahwa peserta didik belum diberikan 

kesempatan untuk konsep sendiri ataupun prinsip secara mendalam dan peserta 

didik belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan proses 

sains. Keterampilan proses sains mencakup keterampilan-keterampilan 

intelektual (kongnitif), sosial, dan fisik yang bersumber dari (psikomotor) didik 

dalam proses pembelajaran. Jika peserta didik masih memiliki nilai dibawah 

rata-rata maka dapat dikatakan keterampilan proses sains belum ditingkatkan 

dan dikembangkan, sehingga perlu adanya inovasi dalam pembelajaran yang 

dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya baik yaitu 

keterampilan proses sains. 

Guna mengatasi permasalahan dalam pembelajaran IPA di SMP N 1 

Ketapang. Maka sangat diperlukan model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan dan mengembangkan keterampian proses sains peserta didik. 

Keterampilan proses sains peserta didik dapat ditingkatkan dan dikembangkan 

melalui model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaranya. 

Pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampialan proses sains 

peserta didik yaitu model pembelajaran guide discovery learning. Mata 

pelajaran IPA seperti siatem peredaran pada manusia sangat cocok jika 

disajikan dengan model pembelajaran guided discovery learning. Materi 
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tersebut bagi peserta didik memang sulit untuk dipahami kalau hanya 

mempelajari dan menghapalnya saja, tetapi perlu proses sains dengan 

menemikan konsep semdir secara mendalam. 

Mata pelajaran IPA seperti materi sistem peredaran darah pada manusia 

jika disajikan dengan model pembelajaran Guided Discovery Learning. Peneliti 

menentukan sebagai bahan untuk melakukan penelitian eksperimen. Guna 

meningkatkan permasalahan dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 ketapang, 

maka dperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan dan 

mengembangkan keterampilan proses sains. 

Guided discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa pada kegiatan yang mengembangkan keterampilan proses 

sains diman siswa dibiming untuk menemukan dan menyelidiki sendiri tentang 

suatu konsep sehngga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta 

didik bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta melainkan hasil penemuan 

mereka sendiri.
12

 Artinya penggunaan model pembelajaran guided discovery 

learning merupakan pembelajaran kegiatan peserta didik dalam melakukan 

suatu proses penemuan yang dibimbing oleh pendidik untuk menemukan suatu 

fakta mengenai suatu konsep.  

Dalam proses pembelajaran pertanyaan dan tanggapan memiliki peran 

yang penting. Probing promting adalah tekhnik pembelajaran dengan 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

gagasan siswa sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk mengaitkan 

                                                           
12

Abrari Nur Aan Ilmi, Meti Indrowati, Riezky Maya Prabosari,pengaruh penerapan 

pembelajaran guided discovery learning terhadap ketrampila proses sains siawa kelas X neheri 1 

teras boyolali tahun pelajaran 2011/2012 , jurnal pendidikan, 4. 2. (boyolali, 2012), h 46 
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pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang 

dipelajari. 
13

 artinya tehnik probing-promting cukup efektif dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar dan aktvitas siswa, 

dalam teknik probing-promting proses tanya jawab dilakukan dengan 

menunjukan siswa secara acak sehingga secara otomatis siswa harus 

berpartisipasi aktif. 

Maka model guided discovery learning disertai tehnik problem promting 

dapat dijadikan alternatif agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 

sehingga keterampilan proses sainas dan hasil belajar IPA siswa meningkat. 

B. Identifikasi Masalah  

Bedasarkan latar belakang masalah berikut ini adalah beberpa 

permasalahan yang menjadi acuan d 

alam penelitian ini: 

1. Keterampilan proses sains yang diperlukan dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik belum pernah diukur dan 

ditingkatkan ?. 

2. Belum diketahuinya pengaruh penerapan model pembelajaran guided 

discovery learning disertai tehnik probing promting tehadap 

keterampilan proses sains dan hasil belajar kelas VIII pada pelajaran 

IPA di SMP Negeri 1 Ketapang.? 

                                                           
13

Tiani Alfi Kusuma, Indrawti, Alex Harijanto.Model discovery learning disertai tehnik 

probing promting dalam pembelajaran fisika di mia, jurnal pendidikan fisika, Vol. 3 No. 4 (Maret 

2015), h. 336-341 



10 
 

3. Belum diketahuinya pengaruh penerapan model pembelajaran guided 

discovery learning disertai tekhnik probing promting terhadap 

keterampilan proses sains dan hasil belajar kelas VIII pada pelajaran 

IPA di SMP Negeri 1 Ketapang ? 

C. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas menyimpang, maka 

peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh model guided discovery 

learning  disertai tekhnik Probing promting. 

2. Keterampilan proses sains yang diukur yaitu obseevasi, klasifikasi, 

interprestasi, prediksi, berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, 

mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan 

alat/bahan/sumber, menerapkan konsep/prinsip, melakukan percobaan. 

Dan Hasil Belajar peseeta didik. 

3. Materi pelajaran IPA yang diambil untuk peneltian yang dilakukan 

yaitu sistem peredaran darah manusia dikelas VIII SMP Negeri 1 

Ketapang? 

D. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah penelitian ini, yaitu “apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran guided discovery learning disertai tehnik probing promting 

terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Ketapang. 
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E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pembatasan masalah, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh model guided discovery learning disertai tekhnik 

probing promtingterhadap keterampilan proses sains dan hasil belajarsiswa 

kelas VIII  pada mata pelajaran IPA SMP  Negeri 1 Ketapang. 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 

dan manfaat pektis bagi peneliti, siswa, serta pendidik. 

1) Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teorits sebagai 

berikut. 

a. Mengembangkan pembelajaran yang bermakna. 

b. Memberikan informasi bahwa ada model pembelajaran 

nonkonvensional yang dapat diterapakan dalam pembelajaran biologi, 

yaitu model pembelajaran guided disvovery learning. 

c. Memberikan informasi terkait penggunakaan tekhnik probing 

promting dalam menggunakan model pembelajaran guide discovery 

learning. 

d. Memberikan informasi terkait penggunaan model guided discovery 

learning disertai tekhnik probing-promting dalam pembelajaran IPA di 

SMP Negeri 1 Ketapang. 
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e. Memberikan informasi terkait pengaruh penerapan model 

pembelajaran guided discovery learning disertai tekhnik probling 

promting terhadap keterampilan proses sains  kelas VIII dalam mata 

pelajaran IPA  di SMP  Negeri 1 Ketapang. 

2) Manfaat Praktis  

Bagi peneliti, manfaat praktis diharapkan dari peneliti ini adalah 

sebagai berikut: 

I. Bagi peneliti  

Bagi peneliti, manfaat praktis yang diharapkan dari peneliti adalah 

sebagai berikut. 

a. Menambahkan pengalaman dalam melakukan penelitian. 

b. Hasil penelitian diharapakan memberikan sumbangan pemikiran 

maupun masukan bagi peneliti lain. 

II. Bagi siswa. 

Bagi siswa, manfaat praktis yang diharapkan dari peneliti ini 

adalah sebagai berikut  

a. Menyadarkan siswa terhadap haknya untuk mendapatkan 

pembelajaran IPA yang dapat mengakomodasi pengembangan 

keterampilan proses sains. 

b. Membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sebagai bekal 

kecakapan siswa dalam kehidupan nyata. 

c. Melatih kemampuan siswa untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi dilingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. 



13 
 

III. Bagi Pendidik 

Bagi pendidik, manfaat praktis yang diharapkan dari terlaksananya 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Memotivasi pendidik agar menggunakan model pembelajaran yang 

mampu mengkomondasi hasil belajar siswa pada mata pembelajaran 

IPA. 

b. Memberikan pengetahuan pendidik terkait penerapanmodel 

pembelajaran guide discovery learning di sertai tekhnik 

probingpromting dalam pembelajaran IPA di SMP. 

c. Memberikan pengetahuan terkait pengukuran keterampilan proses 

sains  dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di SMP. 

IV. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup pada penelitin ini adalah sebagai berikut : 

a. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh metode guided discovery 

learning disetai tehnik problem promting terhadap keterampilan proses 

sains dan hasil belajar kelas VIII SMP Negeri 1 Ketapang. 

b. Subjek penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 1 Ketapang. Tahun 

ajaran 2019/2020. 

c. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ketapang, 

lampung-selatan. 

d. Waktu penelitian dilaksanakan bulan September Tahun Ajaran 

2019/2020. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Metode Guided Discovery Learning  

1. Pengertian Guided discovery Learning  

Guided discovery learning merupakan model yang melibatkan tempat tinggalnya 

berdasarkan kegiatan dan pengamatan yang dilakukan untuk membangun 

kemampuan peserta didik sendiri berdasarkan kegatan dan pengamatan yang 

dilakukan. Peran pendidik dalam proses pembelajaran yaitu memberkan pentujuk 

intruksi dalam pembelajaran berupa umpan balik untuk membantu peserta didik pada 

setiap tahapan pembelajaran. Peran pendidik dalam membimbing peserta didik 

dalam langkah-langkah pembelajaran untuk megarahan peserta didik dalam 

mencapai tujuan pendidikan.
14

 Model pembelajaran yang mampu mengarahkan 

peserta didik pada kegiatan yang dpat mengembangkan keterampilan proses sains 

diman siswa dibimbing dan diberi petunjuk untuk menemukan dan menyelidiki 

sendiri tentang suatu konsep sains sehingga pengetahiuan dan keterampilan yang 

dimiliki siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, prinsip-prinsip 

                                                           
14

 Nur Khasanah, Sri Dwiastuti, Nurmiyayi, “pengaruh model Guided Discovery Learning 

Terhadap Literasi Sains di tinjau dari Kecerdasan Nutrilalis”. Proceddi Education Conference. 13. 1, 
(surakarta,2016,) h 347 
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maupun konsep melainkan hasil temuan disebut sebagai model pembelajaran guided 

discovery learning. 
15

 

Dalam penerapan model discovery pendidik mengarahkan peserta didik untuk 

menemukan konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Pembelajarn 

dengan mengunakan model guided discovery learning mempunyai tiga ciri utama 

yaitu, mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah, berpusat kepada peserta didik 

dan kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

sudah ada.
16

 Jadi penggunaan model guided discovery leraning menetapkan pendidik 

sebagai pembibmbing dan fasilator belajar. Dengan demikian, siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan sendiri atau kelompok dalam memecahkan satu permaslahan 

berdasarkan pengalaman belajar. 

Penggunaan model pembelajaran discovery mirip dengan model inquiry. Inquiry 

dibentuk da meliputi discovery. Dengan kata lain inquiry adalah suatu perluasan 

proses-proses discovery. Proses-proses mental dan tindakan pengetahuanya dalam 

model inquiry lebih tinggi dibandingkan discovery, seperti mencari jawaban atas 

suatu permasalahan, membuat langkah-langkah atau rancangan eksperimen, 

melakukan eksperimen, mengumpulkan data dan menganalis data, menyimpulkan. 

Dan apabila terdapat peserta didik yang belum paham akan materi yang disampaikan 

pendidik dapat menanyakan lebih lanjut kepada pendidik
17

. 

 

                                                           
15

 Abrari Nur Aan Ilmi, Meti Indrowati, Riezky Maya Probosari, “Pengaruh Penerapan Metode 

Pembelajaran guded discovery learning terhadap keterampilan proses sains siswa kelas X negeri 1 teras 

boyolali tahun pelajaran 2011/2012”, jurnal pendidikan, 4. 2, (Boyolali, 2012), h. 46 
16

 Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: 

Kencana, 2015), h. 117 
17

Ridwan Abdullah Sani op. Cit h 220 
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2. Langkah-langkah Model Guided Discovery Learning 

Model pembelajaran guided discovery learning bertujuan untuk mendorong 

siswa untuk mengembangkan keterampilan proses sains. “Tahapan pembelajaran 

menggunakan model discovery learning ini adalah stimulation, problem statement, 

data collecting, data proccesing, dan verification”
18

. 

1)  Stimulation (stimulasi atau pemberian rangsangan), yaitu pertama-tama pada 

peserta didik dberikan sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian 

pendidik tidak menjelaskan terlebih dahulu biarkan peserta didik mencari tahu 

sendiri. 

2) Data colletion (pengumpulan data), yaitu peserta didik mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis.  

3) Data procesing (pengolahan data), yaitu proses mengolah data dan informasi 

yang telah diperoleh peserta didik melalui berbagai cara kemudian diolah, 

diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan car a 

tertentu serta dijelaskan dengan jelas pada tingkat kepercayaan tertentu. 

4) Verification (pembuktian), yaitu pada langkah ini ini peserta didik melakukan 

meriksaan hasil secara cermat dan telliti untuk membuktikan kebebenar atau 

tidaknya suatu hipotesis 

3. Kelebihan Model Guided Discovery learning  

a. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan 

keterampilan dalam proses kongnitif 
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b. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat 

dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. 

c. Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar 

lebih giat  

d. Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan 

dan niat masing-masing
19

 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dari 

penggunaan model guided discovery learning. 

4. Kekurangan Model Guided Discovery Learning  

a. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani 

dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. 

b. Keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak 

mencapai hasil yang memuaskan. 

c. Guru dan siswa sudah sanagat terbiasa dengan PBM gaya lama. 

 Guided discovery learning adalah suatu metode pengajaran yang meberikan 

pembelajaran kebebasan kepada siswa dibandingkan dengan pengajaran langsung. 

Siswa akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan mengenai suatu masalah 

dan akan lebih tertarik terhadap suatu pembelajaran jiak siswa dilibatkan. 
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Azizah, Puji Wnart, “ pengaruh motode guided discovery terhadap hasil belajar ipa kelas IV 

SDN Gadang Anak”. Jurnal profesi pendidikan dasar,vol, 3 No. 1 (juli 2016), h. 1-9 
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B. Tehnik Probing-Promting 

1. Pengertian probing-promting  

 Menurut ngalimun, probing promting adalah tekhnik pembelajaran dengan cara 

guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

sehingga terjadi proses berfikir yang mengaitkan pengetahuan peserta didik dan 

pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya 

peserta didik mengkonstruksikan sendiri konsep menjadi pengetahuan baru, dengan 

demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan. Dengan tekhnik pembelajaran 

seperti ini proses tanya jawab dilakukan secara acak sehingga mau tidak mua setiap 

peserta didik harus berpartisipasi aktif, peserta didik tidak bisa menghindar dari 

proses pembelajaran karena setiap saat mereka akan dilibatkan dalam proses tanya 

jawab. 

 Proses tanya jawab dalam pembelajaran dilakukan untuk menunjuk peserta didik 

secara acak sehingga setiap peserta didik mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. 

Berdasarkan penelitian priatna dalam sudarti, proses probing dapat mengaktifkan 

peserta didik dalam belajar yang penuh tantangan, sebab ia menuntut kosentrasi dan 

keaktifan. Selanjutnya, perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang 

dipelajari cenderung lebih terjaga karena peserta didik selalu mempersiapkan 

jawaban sebab mereka harus selalu siap jika tiba-tiba ditunjuk guru
20

. 
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2. Langkah-langkah tekhnik probing promting  

 Menurut Sudarti langkah-langkah probing promting dijabarkan melalui tujuh 

tahapan yaitu sebagai berikut : 

a. Guru menghadapi peserta didik pada situasi baru 

b. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk 

merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. 

c. Guru mengajukan persoalan kepada peserta didik yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Menunjuk salah satu satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan 

e. Jika jawaban tepat maka guru meminta tanggapan kepada peserta didik 

laintentang jawaban tersebut. 

f. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada peserta didik yang berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa indikator benar benar telah dipahami
21

. 

 

     Keunggulan dan keelmahan tekhnik Ptobing Promting 

 Keunggulan dari pembelajaranya di antaranya: 

a. Mendorong peserta didik berfikir kritis. 

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang jelas sehinga guru dapat menjelaskan kembali. 

c. Perbedaan pendapat antara peserta didik dapat dikompromikan. 

d. Pertanyaan dapat menarik dan dapat memusatkan terhadap perhatian peserta 

didik. 
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Kekurangan dari tekhnik ini diantaranya 

a. Peserta didik merasa takut, apalagi guru kurang dapat mendorong peserta didik 

untuk berani. 

b. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berfikir peserta 

didik. 

c. Waktu sering banyak terbuang apabila peserta didik tidak dapat menjawab.
22

 

 Tehnik probing-promting cocok diterapkan pada suatu topik yang menuntut 

siswa untuk memahami suatu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri. Jelas 

bahwa tehnik probing promting dapat mendorong untuk belajar lebih aktif dan lebih 

bermakna. Siswa dituntut selalu berfikir tentang suatu persoalan dan meraka 

mencari sendiri penyelesaiannya. 

C. Ketrampilan Proses Sains  

1. Pengertian Ketrampilan Proses Sains  

Keterampilan proses sains merupakan merupakan intelektual yang dimiliki dan 

digunakan oleh para ilmuan dalam meneliti fenomena alam. Keterampilan proses 

sains yang digunakan oleh para peneliti tersebut dapat dipelajari oleh peserta didik 

dalam bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan perkembangan anak sekolah
23

. 

Sains berasal dari akar frasa dalam bahasa inggris, yaitu natural science. Bundu 

mengungkapkan bahwa natural artinya alamiah dan berhubungan dengan alam, 

sedangkan science artinya ilmu pengetahuan, sehingga sains secara harfiah  dapat 
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ipa(makasar:UNM.2014), h.3 
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disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dialam. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Samatowayang 

menjelaskan bahwa sains merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis. Jika ditinjau dari fisiknya, sains 

adalah suatu ilmu pengetahuan yang objeknya adalah alam dengan segala isinya, 

meliputi manusia, hewan, dan tmbuhan.
24

Keterampilan proses sains (KPS) 

dibelakang menjadi keterampilan proses dasar terintergrasi. Keterampilan proses 

dasar meliputi observasi, klarifikasi, pengukur, komunikasi, menyimpulkan 

prediksipengunaan hubungan temapt dan waktu, penggunaan angka dan identitas 

variabel
25

. 

Sains banyak mengandung banyak bebagai masalah dan komplek yang abstrak. 

Bahkan tingkat SMP saja masih sangat memungkinkan mengalami kegagalan dalam 

memahami konsep-konsep sain tanpa alat-alat konkret dan kesempatan untuk 

melakuakan manipulasi yang dilakuakan di laboratorium. Proses belajar mengajar 

seyogiana  lebih memusatkan perhatian kepada siswa karena siswa merupakan 

kompinen utama dalam pembelajaran
26

. Pendidik adalah faktor tepenting diluar 

rumah yang berpengaruh besar terhadap penguasaa dan pengetahuan tehnologi 

siswa. Proses pembalajaran sains yang efektif terjadi apabila pedidik mampu 
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menggali informasi dan pengatahuan dari masyarakat melalui fakta-fakta dan 

kejadian yang berhubungan dengan konsep kurikulum.
27

 

Kober mengemukakan pendapat yang berbeda bahwa “... science is more than a 

body of knowlwdge; it is a way of looking at the word and ordering one’s 

expresience”.sains bukan lah sekedar sekumpulan pengetahuan. Namun sain juga 

merupakan cara pandang seseorang terhadap fenomena yang terjadi didunia untuk 

mengolah pengalaman seseorang dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi suatu 

pengetahuan yang di pahami.
28

 

 

D. Indikator-indikator Keterampilan Proses Sains  

Keterampilan Proses Sains memiliki beberapa indikator. Indikator-indikator  

tersebut yaitu 
29

 : 

Tabel  2.1 

Indiktor Keterampilan Proses Sains  

No Indikator  Sub indikator 

1 
Mengobservasi 

Menggunakan berbagai indera 

Mengumpulkan atau menggnakan fakta yang 

relevan 

2 Mengklasifikasi 

Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

Mencari perbedaan/persamaan 

Mengontraskan ciri-ciri 

Membandingkan 

Mencari dasar pengelompokan 

3 Menginterprestasi  

Menghubungkan-hubungkan hasil pengaatan  

Menemukan pola/keteraturan dalam suatu 

seri pengamatan  

Menyimpulkan  

4 Meprediksi  

Menggunakan pola/pola hasil pengamatan  

Menggunakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan belum terjadi  

5 Mengkomunikasikan  Mendeskripsikn/ menggambarkan data 
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empiris hasil perccobaan/ pengamatan 

dengan grafik/tabel 

Menyusun dan menyampaikan laporan secara 

sistematis dan jelas 

Menjelaskan hasil percobaan  

Membaca grafik/tabel 

Mendsikusikan hasil kegiatan  

6 Mengajukan pertanyaan 

Bertanya apa, bagaimana, bertanya untuk 

diminta penjelasan 

Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis 

7 Mengajukan hipotesis 
Mengetahui bahwa ada dari suatu 

kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian 

  

Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu 

diuji kebeneranya dengan melakukan 

pemecahan masalah atau dengan memperoleh 

bukti  

8 

   
Merencanakan percobaan  

Menentukan alat/bahan/sumber yang akan 

digunakan  

Menentukan variabel/faktor penentu  

Menentukan apa yang diukur, diamati, dan 

dicatat 

9 Menggunakan alat/bahan/sumber  Memakai alat/bahan/sumber  

  
Mengetahui alasan mengunakan 

alat/bahan/sumber  

10 Menerapkan konsep/prinsip 
Menggunakan konsep yang yang telah 

dipelajari dalam situasi baru  

  

Menggunakan konsepmpada pengalaman 

baru untuk menjalaskan apa yang sedang 

terjadi 

11 Melakukan percobaan  
Melaksanakan percobaan sesuai langkah-

langkah percobaan sudah direncanakan  

 

Keterampilan-keterampilan tersebut secara spesifik melatih peserta didik belajar 

untuk mengembangkan kemapuannya dalam memperoleh informasi yang 

dierimanya secara bertahap. Tahap awal memberikan kesempatan bagi peserta didik 

mengembangkan keterampilan dasarnya pennjang untuk tahap berikutnya, dimna 
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tahap berikutnya peseta didik mengembangkan ketrampilan terintegrasinya dalam 

belajar. 

E. Impelementasi Proses Sains Dalam Pembelajaran IPA 

1. Proses sains  

 Sains merupakam dasar dari Ilmu pengtahuan Alam (IPA). Ketrampilan proses 

sains merupakan ketrampilan yang digunakan para ilmuwan untuk dapat 

memecahkan suatu permasalahan dunia sains, dimulai dari memahami masalah, 

merumuskan hipotesis, merancang percobaan, melakuakn hipotesis, mengumpulkan 

data serta merumuskan kesimpulan. Setiap pendidik selalu mengahrapkan hasil 

belajar  yang baik dari peserta didinya namun kenyataannya ketrampilan proses sains 

dan hasil belajar kongnitif IPA
30

. 

 Dalam pembelajaran sekolah dasar atau lanjut (SLTP) maupun sekolah 

menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK), penerapan 

pengembangan keterampilan proses tetap dilakukan. Penerapan ketrampilan dasar 

pendekatan ketrampilan proses pada jenjang pendidikan diperlukan untuk 

mendukung penerapan ketrampilan terintergrasi PKP. Sewiana dalam bukunya 

penedekatan ktrampilan proses. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

merencanakan suatu pengajatran. Menurutnya dalam merencanakan suatu 

pembelajaran harus dipikirkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Siswa sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar mengajar. 

2) Waktu yang akan digunakan dalam pengajaran.  

3) Urutan bagaimana materi yang akan dibahas. 
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4) Rangkaian perkembanagan bagaiman proses berfikir dan jenis ketrampilan yang 

akan ditymbuhkna pada siswa 

5) Alat peraga yang akan digunakan. 

6) Penilaian pelajaran yang akan digunakan 
31

. 

2. Pengukuran keterampilan proses sains 

  Kegagalan peserta didik dalam memperoleh prestasi yang baik saat 

pengukuran karena ia tidak disiapakan mamahami cakupan/ruang lingkup materi 

sebagai suatu continuum yang di ujikan. Nilaian akan sesuai dengan harapan bila 

penilaian seharusnya meiliki kesejajarran diartikan bahwa antar standar, konten, 

penilaian, dan stategi pembelajaran benar-benar dapat saling melengkapi. 

Dengam demikian penilaian bukan hanya sebagai bagian dari suatu kegiatan 

belajar tetapi penilaian unruk pembelajaran.penilaian juga fungsi untuk 

memajukan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang 

sepenuhnya mengacu kepada tes justru tidak akan memberi nilai yang positif 

bagi kemajuan peserta didik
32

. 

  Pengukuran ketrampilan proses sains memiliki karakteristik umum dan khusus 

sebagaimna dikemukakana oleh Rustaman yaitu : 

1) Keterampilan umum  

Pembahasan pokok uji pada karakter umum lebih ditunjukan untuk 

membedakan dengan pokok ujian biasa yang mengukur penguasaan konsep. 

Karakteristik pokok uji tersebut, yaitu: 
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a) Pokok uji tidak boleh dibenahi konsep (non concept burdan). Hal ini 

diupayakan agar pokok uji tersebut tidak rancu dengan pengukuran 

penguasaan konsepnya. Konsep dijadiak konteks. Konsep yang terlibat harus 

diyakini oleh penyusun dan pokok uji sudah tidak asing lagi bagi [eserta 

didik(dekat dengan keadaan sehari-hari peserta didik). 

b) Pokok uji ketrampilan proses mengandung sejumlah informasi yang harus 

dioleh oleh responde atau peserta didik. informasi pokok uji dalam 

ketramplan proses dapat berupa gambar,diagram, grafik, data dalam tabel 

atau uraian objek aslinya. 

c) Seperti pokok uji pada umumnya aspek yang akan diukur oleh pokok uji 

ketrampilan proses harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja, 

misalnya interprestasi 

d) Sebaiknya ditampilkan gambar untuk mambantu mengahdirkkan objek. 

2) Karakter khusus 

Pada karakter khusus ini jelas ketrampilan ini jenis ketrampilan proses 

sains tertentu dibahas dan dibandingkan satu sama lain sehingga jelas 

prbedaannya. Karakteristik trsebut anatar lain: 

a) Pengamatan: harus dari objek atau peristiwa yang sesungguhnya. 

b) Interpretasi: harus menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola  

c) Klasifikasi: harus ada kesempatan mencari/menemukan persamaan 

perbedaan, atau diberkan kriteria tertentu untuk melakukan pengelompokan 

atau ditentukan jumlah kelompok yang harus terbentuk 
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d) Prediksi: harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan 

dugaan atau ramalan. 

e) Berkomunikasi: harus ada satu berbentuk pernyataan tertentu untuk diubah 

ke bentuk penyajian lainnya, misalnya bentuk urauian ke bentuk bagan, atau 

tabel ke bentuk grafik. 

f) Berhipotesis:  harus dapat merumuskan dugaan atau jawaban sementar, atau 

menguji pernyataan yang ada dan mengandung hubungan dua variabel atau 

lebih ke bentuk grafik. 

g) Merancanakan percobaan atau penyelidikan: harus memberi kesempatan 

untuk mengusulkan gagasan berkenan dengan alat/bahan yang akan 

digunakan, urutan prosedur yang harus di tempuh, menentukan 

peubah(variabel), mengendalikan variabel. 

h) Menerapka konsep atau prinsip : harus memuat konsep/prinsip yang akan 

diterapka tanpa menyebutkan nama kosepnya. 

i) Mengajukan rumusan masalah: harus memunculkan sesuatu yang 

menherankan, muatahil, tidak biasa atau kontraditif agar responden/peserta 

didik termotivasi untuk bertanay. 

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka untuk mengukur keterampilanproses IPA 

yang dimiliki peserta didik dapat dilakukan dengan bentuk tes tertulis, lisan dan 

observasi. Keterampilan proses IPA bukanlah ketrampilan tangan dengan 

menggunakan alat-alat melainkan keterampilan berfikir proses engan enggunakan 
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proses-proses IPA oleh karena itu pokok ujiannya pun dapat berbentuk tes tertulis 

walaupun seringkali diperluakn alat untuk melengkai pokok uji tersebut
33

. 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan pengebangan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari 

kemampuan-kemampuan mendasar yang pada primsipnya ialah ada dasiswa. 

F. Hasil Belajar  

1. Pengertian hasil belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap 

lingkungannya  Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berikut 

adanya pengalaman pembentukan tingkah laku ini meliputi perubahan keterampilan 

kebiasaan sikap, pengetahuan pemahaman, dan apresiasi
34

. 

Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu penilaan terhadap siswa yang bertujuan 

untuk mengtahui apakah siswa telah menguasai suatu materi atau belum. Penilaian 

merupakan upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu instrunsi pendidikan 

yang ditunjukan untuk menjamin tercapainya kualitas proses pendidika serta 

kualitas kemampuan peserta didik esuai dengan tujuan yang telah di terapkan
35

. 

Hasil belajar tersebt berbeda-beda sifat dan bentuknya tergantung dalam bidang 

apa anak akan menunjukan prestasi tersebut. Biasanya dalam pelajaran sekolah 

bentuk pelajaran tersebut meliputi 3 bidang yaitu bidang pengetahuan sikpa atau 

nilai, bidang keterampilan. Hal ini sesuai dengan  yang  dikemukakan oleh  B.S 

Bloom sebagaimana yang dikutip oleh  Nana Sudjana bahwa  hasil  belajar 
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diklasifikasikan kedalam tiga ranah yaitu: 1) ranah kongnitif ( cognitive domain ); 

2) ranah efektif ( effective domain ); 3) ranah psi komotorik ( psychomotori 

domain)
36

. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah proses 

pembahasan dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan 

dalam diri manusia maka tidaklah dapat dikatakan bahwa  pada dirinya  telah 

berlangsung  proses  belajar, tentu saja perubahan itu berencana dan bertujuan 

Dengan perubahan ini akan  menetap dan membawa manfaat atau pengaruh 

yang  untuk peserta didik dan lingkungan.  

a. Ranah kongnitif  

Ranah kongnitif adalah mengutamakan ingatan dan pengungkapan kembali 

sesuatu lajari, memecahkan persoalan, menyususn kembali materi-materi atau 

menggabungkan dengan ide, metode atau  prosedur yang  pernah dipelajari. Secara 

singkat kongnitif  berhubungan dengan apa  yang harus diketahui , dimengerti, 

menalar, menilai dan memberikan imajinasi yang selanjutnya akan membentuk 

perilaku sendiri
37

.Menurut Blom, kemampuan kongnitif terdiri dari enam tingkat 

yaitu  
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Tabel 2.2 

Indikator Menurut Jenjang Kongnitif Taksonomi Bloom 

No Kemampuan Indikator 

1 Menghafal (C1) Kemampuan mengenali kembali informasi yang 

pernah tersimpan dalam memori jangka 

panjang. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kongnitif. Mengenali (recognizing) dan 

meningkatkan (recalling) 

2 Memahami (C2) Kemampuan mengontruksikan mkna dari materi 

pembelajaran apa yang diucapkan, dilihat, 

ditulis, dan digambarkan oleh guru atau 

pengertian berdasarkan pengamatan awal yang 

dimiliki dan mengintergrasikan pengetahuan 

yang baru dalam skema yang telah ada dalam 

pemikiran dan dalam pemikiran peserta didik, 

kategori ini mencakup tujuan proses kongnitif : 

menafsirkan (interprenting), memberi contoh 

(exemplaying), mengklasifikasi (classifying), 

meringkas (sumarizing), menarik inferensi 

(inferring), membandingkan (comparing) 

3 Mengaolikasikan (C3) Kemampuan menggunakan suatu prosedur 

dalam keadaan tertentu guna menyelesaiakan 

masalah atau mengerjakan tugas. Kategori ini 

mencakup dua proses  kongnitif: menjalankan 

(executting), mengimplementasikan 

(implementting) 

4 Menganalisis (C4) Kemampuan memecahkan materi menjadi 

bagian-bagian penyusunannya dan menguraikan 

suatu permaslahan atau obyek ke unsur-

unsurnya dan menentukan bagaimimana saling 

keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. 

Kategori ini mencakup dua rana kongnitif : 

menguraikan (fiffer hating), mengorganisir 

(organizing) 

5 Mengevalusi (C5) Kemampuan membuat suatu pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan standar yang ada. 
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Kategori ini mencakup dua proses kongnitif 

memeriksa (checking), Mengkritik (critiguing) 

6 Mencipta (C6) Kemampuan menggabungkan beberapa unsur 

menjadi suatu bentuk kesatuan. Kategori ini 

mencakup tiga proses kongnitif: membuat 

(generating), merencanakan (planning).
38

 

 

b. Ranah afektif  

Afektif adalah satu dominan yang berkaitan dengan sikap 

apresiasi(penghargaan). Tingkatan efektif ini yaitu : 

1) Kemampuan menerima , yaitu keinginan untuk memperhatika gejala atau 

rencana tertentu. 

2) Kemampuan menanggapi, yaitu keinginan yang menunjuk pada partisipasi aktif 

dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaiakan tugas dan menaati peraturan. 

3) Penerapan karya, yaitu penerimaan terhadap berbaga sistem nilai yang berbeda-

bedaberdasarkan pada suatu sistem yang lebih tinggi. 

4) Ketekunan dan ketelitian, yaitu individu yang telah memiliki sistem nilai yang 

dipegangnya
39

. 

Ranah afektif ini berkenaan dengan respon peserta didik yang melibatkan 

ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi peserta didik hal-hal yang relative 

sederhana. Belajar afektif ini seseorang menentukan bagaiman menghubungkan 

drinya dengan pengalaman baru yang mencakup nilai, emosi, dorongan minat dan 

sikap 

c. Ranah psikomtorik 

                                                           
38

 Nuryani, Strategi Mengajar Biologi, (malang :UM press,2005), h. 56 
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 Ari Widodo, taksonomi bloom dan pengembangan butir soal, (jakarta: pusat 

pendidikan, 20016), h. 2  
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Ranah hasil belajar ini berkenaan dengan kerja otot sehingga menyebabkan 

gerkan tubuh
40

. Hasil belajar psikomotor tempak dalm bentuk keterampilan dan 

kemampuan bertindak individu. Menurut thhirin, seorang yang berubah tingkat 

kongnitifnya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan 

prilakunya. Adapun tingkatan-tingkatannya. 

1) Imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegatan-kegiatan sederhana dan persisi 

dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya 

2) Manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum 

pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau pentunjuk saja 

3) Presisi, yaitu kemampuan melakukan kegiatn-kegiatan yang akurat sehingga 

mampu menghasilkan produk kerja yang tepat 

4) Artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat 

sehingga hasil kerjanya merupakan seutuhnya utuh 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

adalah penelitian hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik dalam ranah 

kongniti, fektif dan psikomotorik yang diperoleh sebagai usaha kegiatan belajar dan 

dinilai dalam periode tertentu. Dalam penelitia ini hanya akan ditekankan pada hasil 

belajar ranah kongnitif dan psikomotorik, serta untuk mengetahui bagaiman peserta 

didik memahami proses pembelajaran yang dikemas dengan menggunakan model 

pembelajaran guided discovery learning. 

2. Faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar 

                                                           
 

40
Suhanini Arikunto, dasar-dasar evaluasi pendidikan (jakarta : Bumi Kasara, 2007), h. 
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Dalam proses belajar mengajar atau tidaknya dipengaruhi beberapa faktor, antara 

lain: 

a) Faktor-faktor yang bersumber dari peserta didik, yaitu tingkat kecerdasan rendh, 

kesehatan sering terganggu, alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi 

dengan baik, tidak mengetahui cara-cara belajar dengan baik. 

b) Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu kemampuan 

ekonomi orang tua kurang memadai, anak kurang endapat perhatian dan 

pengawasan dari orang tua. 

c) Faktor-faktor yang bersumber dari sekolah dan masyarakat, yaitu misalkan 

kurikulum kurang sesuai, guru kurang menguasai bahan pelajaran, metode 

mengajar kurang sesuai, alat-alat dan mediapembelajaran kurang memadai
41

. 

Berbicara kurikulum berarti berbicara tentang mengenai komponen-

komponennya, yaitu tujuan, bahan atau program, proses belajar mengajar, dan 

evaluasi. Dari uraian diatas bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

faktor internal peserta didi, yaitu kondisi atau keadaan jasmani dan rohani peserta 

didik, dan faktor internal yaitu kondisi lingkungan sekoah dan faktor penunjang 

belajar. 

G. Kajian Materi Pelajaran Yang Diteliti 

Kemajuan ilmu kedokteran saat ini nampaknya merupakan kontrbusi dari 

sejumlah teks-teks agama, salah satunya adalah Quran dan Hadist. Al-Qur’an 

memang bukan sains, namun petunjuk bagi hidup manusia. Bagi orang yang 

beriman, Al-Qur’an tidak butuh bukti untuk kebenran isinya.  

                                                           
41

 Abdul Majid, perencanaan pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2008,) h.232 
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Mengenai sistem jantung, darah dan sirkulasinya,terdapat sebuah ayat Al-Qur’an 

yang menyatakan bahwa (qaaf 16) 

ۖ   أَق َْربِ  إِلَْيهِِ ِمنِْ َحْبلِِ اْلَورِيدِِ ْنَسانَِ َونَ ْعَلمِ  َما ت  َوْسِوسِ  بِهِِ نَ ْفسِ    َوَلَقدِْ َخَلْقنَِ اْْلِ
 

Artinya : “ Dan sesungguhnya kami telah menciptakan mausia dan 

mengetahui apa yang Dibisikan oleh hatinya, dan kami lebih dekat 

kepadanya dari pada urat lehernya” ( qaaf 16)
42

 

 
ini menunjukan antara Allah SWT dengan hamba-Nya, sekaligus mengisyaratkan 

buluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung  

1. Pembuluh darah  

Dari ayat diatas dapat terlihat pencipta Al-Qur’an  ( Allah SWT ) benar-benar 

mengtahui betapa pentngnya darah, pembuluh darah, serta sirkulasi darah diseluruh 

tubuh. Jika Allah tidak mengetahui pentingnya darah, pasti analogi yang digunakan 

bukanlah pembuluh darah yang notabnernya berfungsi untuk mengalirkan darah. 

Darah tidak dapat mengalir begitu saja dalam tubuh kita. Selain jantung, 

pembuluh darah juha berperan penting dalam sistem peredsran arah manusia. Karena 

pembuluh darah menjadi tempat mengalirnya darah dalam tubuh. Pembuluh darah 

merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh 

tubuh menuju jntung atau sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi dau yaitu  

pembuluh nadi (arteri) dan pembuuh balik (vena). Pembuluh nadi atau arteri yaitu 

pembuluh yang membawa darah kaya oksigen keluar dari jantung kecuali arteri 

                                                           
42

 http://www.academia.edu/2297079/Sistem_Peredaran_Darah_Dalam_Perspektif_Islam 
(diakses pada 12 februari 2019) 
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pulmonalis. Areteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mebawa darak 

kaya karbondioksida dari jantung menuju paru-paru
43

. 

Pembuluh besar lainya yang disebut dalam Quran. Aorta merupakan pebulluh 

besar yang mengalir darah langsung dari jantung untuk diseberkan ke seluruh tubh. 

Dalam surat Al Haqaah ayait 45 dan 46 Allah berfirman : 

   َأَخْذنَا  ِمْنهَ  بِاْلَيِمينَِ ٦٤ ث مَ  َلَقطَْعَنا ِمْنهَ  اْلَوتِينََ ٦٤     

Artinya :” Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.  

Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya” 

 

Maksud dari ayat tersebut ialah jika rasulullah SAW berdusta terhadap Allah 

maka sanksi yang akan diberikan ialah pemotongan pembuluh darah yang keluar dari 

jantungnya ( aorta ) sehingga kematian adalah hasil akhirnya. 

2. Jantung  

Peredaran darah dalam tubuh kita terjadi melalui alat peredaran darah, yaitu 

jantung  jantung pembuluh darah. Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi 

memompa darah, darah dapat mengalir ke selurh tubuh melalui pembuluh darah. 

Janrung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa sebesar 

kepalan tangan orang dewasa. Berikut gambaran jantungyang dapat dilihat  
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Endang Safitri, op.cit, h. 32 
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Gambar 2.1 Jantung 

(sumber :http://biomedisiana.com /wpcontent/upload/2015/03/struktur-jantung jpg) 

Jantung  terbagi oleh sebuah septum (sekat) menjadi dua belah, yatu kiri dan 

kanan. Jantung terdiri atas emapt ruangan yairu sermabi kanan, serambi kiri, bilik 

kanan, dan bilik kiri
44

. 

Jantung disebutkan beberpa kali di Al-Qur’an dan hadist. Perbedaan keadaan 

jantung (seringkali kata “heart” dirtikan sebagai “hati” dalam teks Indonesia ) 

digambarkan di Al-qur’an menjadi tiga: keadaan jantung orang mukminin, kafirun 

dan munafiqun. 

Para ulama menyatakan terdapat dua tipe jantung spritual: syubhat ( keraguan-

raguan karena suatu hal yang dalilnya masih dalam dalam pembicaraan atau masih 

ada perselisihan, maka lebih baik menghindari hal tersebut sebagai bentuk kehatian-

kehatian) dan syahwat/nafsu, yaitu ketika berlebihan maka akan membawa 

keburukan, emosi, tingkah laku, pengetahuan, penyakitan, keinginan, kejujuran, seksi 

dan reaksinya semuanya berakur pada jantung. 
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Gambar 2.2 sistem kardiovaskuler mamalia 

(sumber : https://www.google.com/search?q=jantung&safe) 

 

 

Pertama kita mengkaji keseuruhan organisasi sistem kordaviskular manusia, 

mulai yang (1) kontraksi ventriked kanan memompa darah ke paru-paru melalui (2) 

arteri pulmoner, saat mengalir melalui (3) bantalan-bantaan kapiler di dalam paru-

paru kiri dan kanan , darah mengambil O2 dan melepas CO2. Darah kaya oksigen 

kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke (4) antrium kiri jantung, 

selanjutnya darah kaya oksigen-oksigen mengalir ke dalam (5) ventrikel kiri, yang 

memompa darah kaya-okisgen keluar ke jaringan-jaringan tubh melalui sirkuit 

sistemik. Darah meningalkan ventriel kiri melalui(6) aorta, yang mengantar darah ke 

arteri-arteri yang menuju keseluruh tubuh, cabang-cabang pertama dari aorta adalah 

koroner (tidak ditunjukan), yang menyuplai darah ke otot jantung itu sendiri, cabang 

cabang kemudian bergerak ke (7) bantalan-bantalan kapiler didalam kepala dan 

lengan (tungkai depan). Aora kemudian turun ke dalam abdomen menyupali darah 

kaya oksigen ke arteri-arteri yang menuju(8) batalan kapiler. Darah miskin oksigen 

https://www.google.com/search?q=jantung&safe
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dari kepala, leher,dan tungkai depan disalurkan ke dalam ven besar(9) vena kava 

superior vena yang lain(10) vena kanan inferior mengalir ke dalam(11) antrium 

kanan, tempat daraj miskin-oksigen mengalir ke dalam ventrikel kanan.
45

 

3. Darah  

Darah merupakan cairan yang berfungsi  mengahantarkan zat-zat makanan dan 

oksigen ke seluruh tubuh kita. Ketika kita menghirup udara atau oksigen, oksigen 

akan masuk melalui paru-paru dan akan diangkut oleh dara. Layaknya seperti mobil, 

keudian darah akan mengalirkan oksigen atau udara tersebut ke seluruh tubuh. 

Begitu pula dengan sari-sari makanan. Ketiak makan, maka dengan sempurna ada 

diserap oleh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh
46

. 

 

Gambar 2,3 plasma darah 
(sumber:https://www.google.com/search?q=plasma+darah&safe 

 

4. Golongan darah  

Orang yang pertama kali menggolongkan darah menurut sistem ABO adalah Karl 

Landsteine. Menururut sistem tersebut darah dapat digolongkan ke dalam 4  

golongan besar. Golongan darah itu adlah A, B, AB, dan O. Percobaan sederhana 

                                                           
45

Campbell,dkk, Biologi Edisi Kedelapan Jilid 3, (Jakara: Erlangga,2018),h. 61-62 
46

Endah safitri, sistem sirkulasi, (jakarta : uin semarang 2014)45 
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inipun dilakukan dengan mereaksikan sel darah mearh dengan serum dari para donor. 

Hasilnya adalah dua macam reaksi ( menjai dasar antigen A dan B, dikenal dengan 

golongan sarah A dan B, dikenal dengan golongan darah A dan B) dan satu macam 

tanpa reaksi ( tidak memilki antigen, dikenal dengan golongan darah O). 

Skema golongan darah 

Golongan 

darah 

Aglutinogen Aglutinin 

A A B 

B B A 

AB A dan B - 

O - A dan B 

 

Tranfusi darah adalah proses penyaluran darah dari satu orang ke oarang yang 

lainya. Donor berart pemberi dalam transfusi darah dan resipien berarti penerima 

dalam transfusi darah. Golongan darah O disebut donor universal, artinya secara teori 

dapat ditransfusikan kesemua golongan darah tanapa digumpalkan oleh resipien. 

Islam sendiri melihat donor ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi keselamatan. 

Hal ini dapat dilhat dari beberapa pendapat ulama saah satunya adalah Syaikh Al-

Allamah Muahamad bin Ibrahim Aali Syaikh rahimahuallah. Dalil yang dipakai 

Syaikh Ali antar lain, surat Al-Baqarah ayat 173. 

 

ِاللَِّهَِفَمنَِِغي ْرَِ َوَلَْمََِوَماِاْْلِنزِيِرِأ ِهلَِِّبِهِِلَغْْيِِاْضط رَّ َمَِعَلْيك مِ   َا َوالدَّ  َحرََّمِِإَّنَّ
ِِإنَِّاللَِِّرَِّحيمِ   ِإثََِْفََلَِعَلْيِهَِغف ور  َعادِ ِ  َِولَِ   بَاغ 

 
Artinya: “ sesungguhnya allah mengharamkan nagimu bangkai, darah, daging  

babi,dan binatang ( yang ketika disembelih) disebut (nama) selai allah. 

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia 
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tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya “ 

 

Ayat ini merujuk pada resipien atau penerima darah adalah orang yang benar-

benar dalam keadaan yang kritis. Dan kita juga dilarang untuk memperjual-belikan 

darah tersebut
47

. 

5. Sistem Peredaran Darah Manusia  

 Peredaran darah manusia dimulai dari darah yang terdapat dalam seluruh tubuh 

yang kemudian dialihkan ke janrung melalui pembuluh darah balik(Vena). Ketika 

darah masuk ke jantung. Jantung berkerja dengan memompa darah dengan cara 

mengucup (berkontraksi) dan mengembang (berelaksasi). Pada saat darah ke dalam 

jantung, serambi kapan mengalami relaksasi atau mengembang dan darah masuk ke 

bilik kiri kanan. Kemudian darah mengalir menuju paru-paru melalu pembuluh darah 

nadi pulmonalis atau arteri pulmonalis untuk melepaskan kaarbondioksida dan 

mengikat oksigen, darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh arah balik 

pulmonalisnatau vena pulmonalis dan masuk kedalam bilik kiri melalui serambi kiri, 

dan peredarana darah seperti inilah yang disebut dengan peredaran darah kecil
48

. 

Setelah itu, darah kembali dilarikan kesekuruh tubuh melalui pembuluh nadi (arteri) 

dan kemudian dibawa kembali kehantung melalui pembuluh balik dan masuk ke 

dalam bilik kanan melalui serambi kanan. Peredaran darah seperti inilah yang disebut 

dengan pperedaran darah besar. 

6. Gangguan dan penyakit  
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 Deperteme agama RI, Al-Quran dan terjemahan (surakarta, pt, indiva media kreasi 2009)h 
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 Nurlaila Kurniawati “ pengaruh penggunaan Media animasi terhadap aktivitas belajar dan 

penguasaan materi oleh siswa pada materi  pokok organ sistem peredaran darah manusia”. Skripsi 

padaUniversitas lampung, Lampung, 2014,  
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Gangguan dan kelainan pada sistem peredarah darah : 

1. Anemia : dikarenakan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit. 

2. Varies : pelebaran pembuuh darah dibetis. 

3. Hemoroid (ambien) : pelebaran pembuluh darah disekitar anus. 

4. Hemotika : kelaianan darah sukar membeku karena faktor hereditas. 

5. Leukimia : bertambahnya leukosit secara tak terkendali penyakit kuning pada 

bayi (eritroblastosis fenalis) 

6. Penyakit jantung koroner : penyempitan arteri koronaria yang mengangkut 

O2 ke jantung  

7. Talasemia : anemia akibat kerusaka gen pembentuk Hb yang sifatnya 

menurun 

8. Kajian Penelitian Relevan 

Model pembelajaran guided discovery learning diterapkan dalam kegiatan 

belajar mengajar dikelas bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan proses sains. 

Berikut bebearpa peneliti mengenai model pembelajaran inquiri dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains  

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Astuti. Widha Sunarto, dan Cuciati 

Sudarisman dalam jurnal inquiri mengenai pembelajaran IPA dengan pendekatan 

keterampilan proses sains menggunakan metode eksperimen bebas termodifikasi 

kelas VIII. Hasil analisisnya menunjukan bahwa dengan melalui pendekatan 

keterampilan proses sains dengan metode eksperimen terbimbing lebih efektif 

dibandingkan dengan metode eksperimen bebas termodifikasi. Hal ini disebabkan 

karena model pembelajaran inquiri terbimbing dalam proses pembelajaran 
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IPA,dapet memberikan peluang kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses belajar. Peserta didik belajar sambil melakukan sendiri dalam 

menemukan konsep yang dipelajari, berdasarkan masalah yang ada dilingkungan 

sekitar. Peserta didik akan memperoleh pengalaman lebih bermakna dan lebih kuat 

melekat dalam pikiran mereka
49

. 

Penelitian lain dilakukan oleh Heni Rsnayati, Eka Cahya Prima peda mengenai 

penerapan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan inkuiri 

untuk meningkatkan ketrampilan proses sains dan penguasaan konsep elastisitas 

pada siswa SMP, hasil analisis menunjukan bahwa adanya pengaruh ang signifikan 

penerapan model pembelajaran tersebut terhdap peningkatan ketrampilan proses 

sains dengan kategori tinggi peningkatannya dibandingkan dengan control yang 

mengalami penongkatan dengan kategori sedang
50

. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan dikaji apakah ada pengaruh 

metode guided discovery learning disertai tekhnik probing promting terhadap 

keterampilan proses sains dan  hasil belajar SMP  Negeri 1 ketapang.peneliti ini 

mengambil 1 Bab materi yakni sstem peredaran darh manusia, kemudian peneliti ini 

mengkaji keseluruhan keterampian proses sains dengan menerapkan model guided 

discovery learning. 

9. Kerangka berfikir  
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(UNY, 2011) h. 1. 
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Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam 

penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih
51

. Oleh karena itu, 

peneliti perlu mengembangkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. 

Peneliti akan menjelaskan dengan model konsep hubungan antara variabel-varabel 

peneliti yang akan dilakukan. Variabel ada peneliti ini adalah variabel terikat dan 

bebas. Keterampian proses sains dan hasil belajar ini sebagai variabel terikatnya, 

sedangkan metode guided discovery leraning sebagai variabel bebasya. 

Pengaruh metode guided discoveri learning mempengaruhi keterampilan proses 

sains dan hasil belajar peserta didik. keterampilan proses sains dan hasil belajar 

yang masih kurang peserta didik akan akan di tingkatkan dengan pembelajaran yang 

inovatif dengan pembelajaran dengan metode guided discovery learning. Dengan 

metode pembelajaran ini dapat meningkatkan ketrampilan proses sains dan hasil 

belajar peserta didik pada materi protista yang sering dianggap sebagai ateri rumit 

oleh sebagaian peserta didik. 

Adapun keterampilan proses sains ini berupa meningkatnya keterampilan 

mengobservasi, mengklasifikasi, meprediksi, menginterprestasi, mengkomunikasi, 

mengajukan pertanyaan dan hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat 

dan melakukan percobaan serta menerapkan konsep yang ada pada situasi yang 

baru. Dan hasil belajar yang akan meningkat seiring dengan ketrampilan proses 

sains pesera didikyakni sikap skeptis, sikap positif, sikap menerima perbedaan, 

sikap ingin tahu, bekerja sama dengan mengutamakan bukti. 
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10. Hipotesis 

Hipotesisi merupakan jawaban semetara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data
52

. Bedasarkan uraian, peneliti mengajukan hipotesisi sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis Penelitian  

a. Terdapat pengaruh model pembelajaran guided discovery learning 

terhadap keterampilan proses sains peserta didik di VIII pada mata 

pelajaran IPA SMP N 1 Ketapang  

b. Terdapat pengaruh pada peserta didk yang memiliki kemadirian belajar 

tinggi,seang dan rendah, terhadap kemampuan pemahaman konsep 

pembelajaran IPA. 

c. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kategori kemandirian  

belajar IPA peserta didik terhadap pemahaman konsep IPA.  

2. Hipoteisis statistik  

a. H0A: 𝛼𝑖 = 0: untuk i= 1,2 (tidak terdapat perbeedaan antara model 

pembelajaran guided dicovery learning dengan tekhnik probing promting 

terhadapketerampilan proses sains dan hasil belajar) 
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H1A: 𝛼𝑖 ≠ 0: untuk i= 1,2 ( terdapat perbeedaan antara model 

pembelajaran guided dicovery learning dengan tekhnik probing promting 

terhadapketerampilan proses sains dan hasil belajar) 

b. H1B: 𝛽𝑖 =  0: untuk j= 1,2,3 (tidak terdapat perbedaan  antara pserta didik 

yang memiliki hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah tehadap 

keterampilan proses sainspeserta didik) 

H1B: 𝛽𝑖 ≠ 0: untuk j= 1,2,3 (terdapat perbedaan  antara pserta didik yang 

memiliki hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah tehadap keterampilan 

proses sainspeserta didik) 

Keterangan : 

𝛼𝑖 : efek bari ke-i pada variabel, dengan i = 1,2  

𝛽𝑖  : efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan = 1,2 

 i = 1,2 yaitu : 

1 = model pembelajaran guided discovery learning  

2 = tanpa model pembelajarn guided discovery learning  

 j = 1,2,3 yaitu: 

1 : tinggi  

2 : sedang  

3 : rendah  
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