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ABSTRAK 

Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Berbasis Potensi Lokal Desa 

Banjarrejo Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Materi       

Tumbuhan Siswa Kelas X MAN 1 Lampung Timur  

 

Oleh 

Winda Ria Melati 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran di dalam kelas masih 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru 

(teacher centered approach) dan keterampilan proses sains peserta didik belum 

pernah diukur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo 

terhadapketerampilan proses sains pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 

Lampung Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan jelajah 

alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadapketerampilan proses 

sains pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur. Desain 

penelitian ini adalah The Matching Only Posttest Control Group Design. 

Instrumen yang digunakan adalah tes dan observasi. Uji hipotesis penelitian ini 

diantaranya dengan uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa data tes keterampilan proses 

sains kedua sampel berdistribusi normal dan homogen, sehingga untuk pengujian 

hipotesis diperoleh hasil thitung>ttabel yaitu 32,691946281 >1,6669. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa 

Banjarrejo berpengaruh signifikan terhadap keterampilan proses sains. 

 

 

Kata Kunci : Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Berbasis Potensi Lokal Desa 

Banjarrejo, Keterampilan Proses Sains. 
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M O T T O 

                      

Artinya : Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. (39), dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat ( 

kepadanya ). (4) ( QS. An-Najm : 39-40 ).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbi 

Diponegoro), 2006, h.421. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia yang sangat penting 

untuk membekali kehidupan. Manusia yang mempunyai pendidikan yang baik 

diharapkan mampu menjadi bermanfaat bagi sesama. Manusia yang 

mempunyai ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya dibandingkan manusia 

yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam Q.S Mujaadilah: 11. 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحواِف اْلَمَجاِلِسَفاْفَسُحوايَ ْفَسِح اللَُّهَلُكْم َوِإَذا ِقيَل 

 اْاُ ُ واَفاْاُ ُ وا يَ ْ َفِ  اللَُّ  الَِّذيَن آَمُنواِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِ ْلَمَ َ َ ااٍت َواللَُّ  ِ َا تَ ْ َمُلوَو َ ِ  ٌري 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”.
2
 

                                                             
2
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro), 2006, h.434. 
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Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Allah memberikan keistimewaan  

orang-orang yang beriman dan berilmu yaitu akan diangkat derajatnya oleh 

Allah SWT. Orang yang berilmu dan beriman akan dihormati orang lain karena 

mampu mengelola sesuatu dengan baik. Orang yang beriman tanpa didasari 

ilmu tidak akan tau apa-apa. Sedangkan orang yang berilmu tetapi tidak 

beriman dia akan tersesat. 

 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pada bab II pasal 3 merumuskan, pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tujuan nasional tersebut, tujuan 

pendidikan mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah 

kognitif adalah ranah yang berorienrasi pada kemampuan berpikir intelektual, 

seperti berilmu atau cakap dalam semua bidang. Ranah afektif adalah ranah 

yang berorientasi pada sikap, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis. Sedangkan 

ranah psikomotor adalah ranah yang berorientasi pada keterampilan atau skill, 

seperti mengembangkan kreativitas. Tujuan pendidikan nasional sudah 

mencakup semua ranah, sehingga hal ini harus dikembangkan pada setiap 
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satuan pendidikan untuk tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, tujuan 

pendidikan nasional dapat dicapai melalui pembelajaran, salah satunya yaitu 

biologi. 

Berdasarkan dengan tujuan mata pelajaran biologi dalam kurikulum 

nasional, salah satunya mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk 

menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah. Keterampilan dasar biologi ini adalah 

salah satunya keterampilan proses sains.
3
 Keterampilan proses sains ini sangat 

penting karena peserta didik dapat mengalami rangsangan ilmu pengetahuan 

dan dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Selain itu, 

keterampilan proses membuat peserta didik belajar tentang suatu proses dan 

produk ilmu pengetahuan sekaligus.
4
 

Tujuan pendidikan biologi dapat dicapai melalui proses pembelajaran. 

Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi 

secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisen.
5
 Proses pembelajaran tidak terlepas dari 

aspek-aspek antara lain pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

                                                             
3
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi SMA dan MA, (Jakarta:Pusat Kurikulum, 

Balitbang Depdikanas, 2003),h.7. 
4
Muh.Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran IPA, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014), h.8.  
5
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), h.3.  
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dapat diartikan sebagai titik tolak terhadap proses pembelajaran, yang merujuk 

pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Pendekatan yang dimaksud 

adalah pendekatan yang menyenangkan dan menjadikan peserta didik aktif  

pada saat proses pembelajaran. Salah satunya adalah pendekatan jelajah alam 

sekitar. 

Pendekatan jelajah alam sekitar adalah salah satu inovasi pendekatan 

pembelajaran biologi yang bercirikan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar 

yang berpusat pada peserta didik atau student centered. Melalui pendekatan ini 

peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi sumber daya alam melalui kerja 

ilmiah dan di dalam proses pembelajaran peserta didik diharapkan lebih aktif. 

Pendekatan jelajah alam sekitar dalam pembelajaran dilakukan dengan 

memasukkan komponen-komponen seperti eksplorasi, masyarakat belajar, 

bioedutainment, dan proses sains. Hal ini sejalan dengan hakikat biologi yaitu 

biologi merupakan bagian dari sains. 

Sains tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, di dalamnya 

sains terdapat aspek produk atau konten, proses, dan sikap. Sains sebagai 

produk atau konten berarti muatan sains yang berisi berbagai fakta, konsep, 

hukum, dan teori-teori. Sains sebagai proses berarti di dalam sains terdapat 

proses untuk melakukan aktivitas ilmiah dan aktivitas sains. Aspek terakhir 

yaitu sains sebagai sikap, meliputi keingintahuan seseorang, besarnya daya 
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imajinasi seseorang, antusiasme, dan sikap menghargai terhadap metode-

metode atau nilai-nilai dari sains.
6
 

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam 

pembelajaran biologi peserta didik perlu mengalami ketiga aspek tersebut yaitu 

aspek produk atau konten, proses, dan, sikap. Dalam belajar biologi peserta 

didik tidak hanya belajar tentang produk atau konten saja melainkan belajar 

juga tentang proses dan sikap. Agar peserta didik benar-benar memahami sains. 

Apabila ketiga aspek tersebut sudah ada, maka tujuan dari pembelajaran 

biologi akan tercapai. 

Terkait dengan ketercapainnya tujuan dari pembelajaran, selain 

pendekatan pembelajaran juga memerlukan aspek sumber belajar dan evaluasi. 

Sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung, di luar dari peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka 

pada saat pengajaran berlangsung.
7
 Sumber belajar dapat diperoleh dari 

lingkungan sekitar seperti potensi lokal. Potensi daerah atau lokal merupakan 

potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah yang dapat menjadi 

ciri khas daerah tersebut. 

                                                             
6
Muh.Tawil dan Liliasari, Op Cit, h.7. 

7
Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Renika Cipta, 2010), h. 185. 
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Aspek yang lain adalah evaluasi, yang dapat diukur salah satunya adalah 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains merupakan keseluruhan 

keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotorik) yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori.
8
 

Keterampilan proses sains memberikan kepada siswa pengertian yang tepat 

tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu 

pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang 

ilmu pengetahuan. Di sisi yang lain, siswa merasa bahagia sebab mereka aktif 

dan tidak menjadi pembelajar yang pasif. Menggunakan keterampilan proses 

sains untuk mengajar ilmu pengetahuan, membuat siswa belajar proses dan 

produk ilmu pengetahuan sekaligus.
9
 

Permasalahan dalam pendidikan adalah permasalahan yang umum dan 

sulit dituntaskan. Seperti masalah hasil belajar yang masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata peserta didik pada nilai ulangan akhir 

semester (UAS) Biologi di MAN 1 Lampung Timur tahun pelajaran 

2016/2017. Sebagaimana dapat dilihat di bawah ini: 

 

 

 

                                                             
8
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.144.  

9
Muh.Tawil dan Liliasari, Op Cit, h.8. 
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Tabel 1 

Nilai Rata-Rata ulangan akhir semester (UAS) Biologi 

Kelas X MIA MAN 1 Lampung Timur tahun pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas  Nilai rata-rata  

1 X MIA 1 48,0 

2 X MIA 2 47,3 

3 X MIA 3 51,4 

Sumber: Dokumen Hasi Ulangan Akhir Semester Ganjil MAN 1 

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa nilai ulangan 

akhir semester di MAN 1 Lampung Timur mata pelajaran biologi menunjukkan 

nilai rata-rata biologi pada tiap kelas masih tergolong rendah, dengan rata-rata 

X MIA 1 sebesar 48,0, X MIA 2 sebesar 47,3, dan X MIA 3 sebesar 51,4. 

Situasi ini bukan hanya persoalan hasil belajar rendah yang harus ditingkatkan, 

melainkan ada disorientasi pengembangan dan pengukuran. Dikaji dari soal-

soal atau instrumen yang digunakan belum mencerminkan usaha-usaha untuk 

menumbuhkan keterampilan proses sains padi diri siswa. Padahal sebagaimana 

telah diuraikan sebulumnya bahwa pengembangan keterampilan proses sains 

sangat penting dalam pembelajaran biologi. Melihat keadaan tersebut 

disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat masalah berkaitan dengan pembelajaran yang 

selama ini disampaikan di sekolah. 

Masalah yang sering  dihadapi dalam proses pembelajaran pada saat ini 

adalah kurangnya pemanfaatan tumbuhan khususnya potensi lokal sebagai 

sumber belajar. Pemanfaatan tumbuhan tersebut masih sebatas digunakan untuk 
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memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi.
10

 Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara pada guru biologi belum pernah diterapkannya pendekatan jelajah 

alam sekitar, belum diterapkannya pembelajaran yang memanfaatkan alam 

khususnya potensi lokal yang ada di Griya Kebun sebagai sumber belajar. 

Potensi lokal yang  ada di Griya Kebun adalah tumbuhan Angiospermae dan 

Gymnospermae. Keterampilan proses sains peserta didik belum pernah diukur. 

Guru belum pernah menerapakan pendekatan jelajah alam sekitar dan 

pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber belajar dikarenakan akan lebih 

banyak menghabiskan alokasi waktu dalam pembelajaran. Belum pernah 

diukurnya keterampilan proses sains ini dikarenakan guru belum paham 

mengenai keterampilan proses sains dan indikator-indikatornya. Sehingga guru 

hanya menilai dalam hal ranah kognitif, penilain yang diberikan pada peserta 

didik hanya berupa tes tertulis dan soal dalam bentuk tanya jawab, dan guru 

tidak melatih peserta didik untuk mengembangkan keterampilan proses sains 

yang dilakukan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran biologi hanya 

dilakukan di dalam kelas dan hanya menggunakan media gambar dan power 

point. Pembelajaran di dalam kelas hanya menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 

approach) dengan menggunakan metode ceramah. Adapun metode lain yang 

                                                             
10

Kistantia Elok Mumpuni, Potensi Tumbuhan Lokal Sebagai Sumber Belajar Biologi, 

(Universitas Negeri Malang: Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS), h.825. 
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digunakan adalah metode diskusi, tetapi hanya sebagia peserta didik saja yang 

terlibat aktif dalam pembelajaran.
11

 

Penggunaan pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa 

Banjarrejo ini dapat mengatasi masalah dalam pembelajaran biologi serta 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

Penggunaan pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal memiliki 

kelebihan yaitu peserta didik akan lebih dekat dengan lingkungan. Peserta 

didik dapat mempelajari dan mengamati langsung potensi lokal yang ada di 

Griya Kebun, yaitu diantaranya pakis haji (Cycas rumphii), cemara jarum 

(Araucaria heteropylla), mangga (Mangifera indica), kelapa (Cocos nucifera), 

rambutan (Naphelium lappaceum), kopi coklat(Theobrama cacao), bunga 

sepatu(Hibiscus rosa-sinensis), anthurium gelombang cinta (Anthurium 

plowmanii), jambu air (Eugenia aduea), dan sukun (Artocopus communis) 

yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar materi tumbuhan 

(Gymnospermae dan Angiospermae). Peserta didik juga dapat memperoleh 

pengetahuan sendiri melalui observasi atau pengamatan. Sehingga peserta 

didik akan lebih mandiri dan aktif karena tidak hanya memperoleh penjelasan 

dari guru saja. 

 

                                                             
11

 Endang Sri Palupi, Guru Mata Pelajaran Biologi, wawancara dengan penulis, MAN 1 

Lampung Timur, 13 Januari 2017.  
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Berkaitan dengan penjelasan di atas, penelitian yang relevan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspita Sari, Margaretta Rahayuningsih, 

dan Nugroho Edi Kartijono, hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa penerapan pendekatan jelejah alam sekitar dengan pemanfaatan kebun 

sebagai sumber belajar dapat mengoptimalkan aktivitas dan meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.
12

 

Peneliti memilih materi dunia tumbuhan dalam pendekatan jelajah alam 

sekitar berbasis potensi lokal, karena pada materi dunia tubuhan memerlukan 

pengamatan langsung dalam mengetahui macam-macam tumbuhan yang ada di 

sekitar desa Banjarrejo. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pendekatan Jelajah Alam Sekitar Berbasis Potensi Lokal Desa 

Banjarrejo terhadap  Keterampilan Proses Sains pada Materi Tumbuhan Siswa 

Kelas X MAN 1 Lampung Timur”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah antara lain: 

1. Pembelajaran di dalam kelas hanya menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 

approach). 

                                                             
12

R.Handayani dkk, Pengaruh Pemanfaatan Kebun Sebagai Sumber Belajar Dengan 

Menerapkan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS), Jurnal Pendidikan Unnes, 2012, h.100.  



 
 

27 

2. Keterampilan proses sains peserta didik di MAN 1 Lampung Timur belum 

pernah diukur. 

3. Hasil belajar peserta didik masih rendah, diindikasi dari nilai rata-rata 

peserta didik tahun ajaran 2016/2017. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang ada, penulis memberikan batasan-batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jelajah 

alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo pada materi tumbuhan. 

Komponen jelajah alam sekitar yang digunakan adalah kontruktivisme, 

masyarakat belajar (learning community)¸eksplorasi, proses sains, dan 

authentic assessment. 

2. Keterampilan proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan proses sains. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

adalah observasi, klasifikasi, melakukan komunikasi, dan mengajukan 

pertanyaan.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu, 

Apakah ada pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal 

desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains pada materi tumbuhan 

siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 

jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadap 

keterampilan proses sains pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 

Lampung Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah 

1. Bagi peserta didik, penerapan pendekatan ini dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan keterampilan proses sains. 

2. Bagi guru, sebagai motivasi para guru untuk menerapkan pendekatan 

pembelajaran guna meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan yang berharga bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

4. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dengan menggunakan pendekatan 

jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal yang kelak akan diterapkan saat 

peneliti terjun di lapangan. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh pendekatan jelajah alam 

sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses 

sains pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur. 

Melalui pendekatan ini peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi 

sumber daya alam melalui kerja ilmiah dan di dalam proses pembelajaran 

peserta didik diharapkan lebih aktif. Potensi lokal desa Banjarrejo yang 

digunakan adalah Griya Kebun yang di dalamnya terdapat berbagai jenis 

tumbuhan diantaranya yaitu pakis haji (Cycas rumphii), cemara jarum 

(Araucaria heteropylla), mangga (Mangifera indica), kelapa (Cocos 

nucifera), rambutan (Naphelium lappaceum), kopi coklat(Theobrama 

cacao), bunga sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), anthurium gelombang cinta 

(Anthurium plowmanii), jambu air (Eugenia aduea), dan sukun (Artocopus 

communis) yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar materi 

tumbuhan (Gymnospermae dan Angiospermae). 

2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap di MAN 1 Lampung 

Timur tahun ajaran 2016/2017 pada materi tumbuhan. 

3. Penelitian ini bertempat di Jl. Kampus 38 B Banjarrejo Lampung Timur. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar 

dengan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut, pertama pembelajaran 

dipandang sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen 

yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, 

evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remedial dan 

pengayaan). Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, maka 

pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka 

membuat siswa belajar.
13

 

Biologi menjadi wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai serta bertanggungjawab kepada lingkungan serta bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran biologi menekankan pada 

pemberian pengalaman secara langsung. Pemberian pengalaman langsung ini 

                                                             
13

Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), h.3.  
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dapat diperoleh dari mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitar. 

Pembelajaran biologi berupaya untuk membekali peserta didik dengan 

berbagai kemampuan tentang cara mengetahui dan cara mengerjakan yang 

dapat memmbantu untuk memahami alam sekitar secara mendalam. 

Manfaat dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi antara lain: 

1. Biologi dapat membantu seseorang untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan tentang dirinya sendiri dan benda hidup lainnya yang 

berguna bagi kehidupan sehari-hari 

2. Biologi dapat membantu seseorang melihat dunia dan alam sekitarnya 

sebagaimana yang dilakukan oleh para saintis 

3. Biologi juga berguna dalam beberapa bidang dan profesi; misalnya 

pertanian, kesehatan, perkebunan, dan semua yang berkaitan dengan 

pekerjaan di kehidupan sehari-hari.
14

 

Pada hakikatnya IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan saja, 

di dalamnya sains terdapat aspek produk atau konten, proses, dan sikap. Sains 

sebagai produk atau konten berarti muatan sains yang berisi berbagai fakta, 

konsep, hukum, dan teori-teori. Sains sebagai proses berarti di dalam sains 

terdapat proses untuk melakukan aktivitas ilmiah dan aktivitas sains. Aspek 

terakhir yaitu sains sebagai sikap, meliputi keingintahuan seseorang, besarnya 

                                                             
14

Trianto, Model Pembelajarn Terpadu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 128.  
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daya imajinasi seseorang, antusiasme, dan sikap menghargai terhadap metode-

metode atau nilai-nilai dari sains.
15

 

B. Tujuan Pembelajaran Biologi 

Adapun tujuan dari pembelajaran biologi yaitu: 

1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan 

dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa 

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain 

3. Memgembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji 

hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan 

secara lisan dan tertulis 

4. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi 

5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap percaya diri 

6. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya 

teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia 

 

                                                             
15

Muh.Tawil dan Liliasari, Op Cit, h.7. 
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7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian 

lingkungan.
16

 

C. Pendekatan Pembelajaran 

Pengertian Pendekatan 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di 

dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode 

pembelajaran. 

D. Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) adalah salah satu inovasi 

pendekatan pembelajaran biologi yang bercirikan memanfaatkan 

lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber belajar melalui kerja 

ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada peserta 

didik
17

. 

Penjelajahan merupakan suatu kegiatan menjelajah dengan berjalan kaki 

diikuti dengan permainan atau petualangan yang dilengkapi dengan peralatan 

yang dibutuhkan di alam terbuka. Penjelajahan alam merupakan suatu 

kegiatan menjelajahi alam terbuka untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

otak, dan mengenal lingkungan alam di sekitar kita serta mensyukuri alam 

                                                             
16

Buku Standar Isi SMA Biologi (Jakarta: BNSP, 2006), h. 168. 
17 Sri Mulyani dkk, Jelajah Alam Sekitar (JAS) Pendekatan Pembelajaran Biologi, 

(Online). Tersedia di: http: //Unnes.ac.id// DOKUMEN _JAS_ 1.pdf Dokumen, Unnes, Semarang, 

2008, h.10-13, h. 7. Diakses 2 Januari 2017 pukul 13.15 WIB. 
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yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan menjaga kelestarian dan tidak 

merusaknya.
18

 

Menjelajah alam sekitar berarti siswa diajak untuk mempelajari masalah-

masalah yang dekat dengan siswa, dengan demikian siswa memperoleh 

pengalaman nyata dan bukan abstrak. Pendekatan jelajah alam sekitar adalah 

pendekatan yang memanfaatkan lingkungan sekitar kehidupan peserta didik 

baik lingkungan fisik, sosial, budaya sebagai objek biologi dengan 

mempelajari fenomenanya. 
19

 Sumber belajar merupakan segala daya yang 

dapat dipergunakan untuk kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik 

secara langsung maupun tidak langsung, di luar dari peserta didik 

(lingkungan) yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran 

berlangsung.
20

    

Belajar dengan pendekatan lingkungan berarti peserta didik mendapatkan 

pemahaman dan kompetensi dengan cara mengamati dan melakukan secara 

langsung  apa-apa yang ada dan berlangsung di lingkungan sekitar. Dalam hal 

ini, peserta didik dapat menanyakan sesuatu yang ingin diketahui kepada 

orang lain di lingkungan mereka yang dianggap kompeten tentang masalah 

yang dihadapi. 

                                                             
18

 Nur Yeni, Penerapan Pendekatan JAS Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Materi Pelajaran Biologi Pokok Bahasan Dunia Hewan. (Skripsi Progran Studi 

Pendidikan Biologi IAIN Raden Intan, B.Lampung, 2015), h. 19. 
19

 Sari dkk, Pemanfaatan Kebun Sebagai Sumber Belajar Dengan Menerapkan 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) (Unnes: Jurnal Pendidikan Biologi) 2012, h. 96. 
20

Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Renika Cipta, 2010), h. 185.  
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Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan pada hakikatnya 

mendekatakan dan memadukan peserta didik dengan lingkungannya, agar 

mereka memiliki rasa cinta, peduli dan tanggung jawab terhadap 

lingkungannya. Inilah yang sebenarnya life skill sehingga pembelajaran 

membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk bisa hidup dan 

mempertahankan lingkungannya, serta mengembangkan diri secara optimal.
21

 

E. Komponen-Komponen Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

1. Kontruktivisme 

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar lebih diwarnai student centered  dari pada teacher 

centered. Kontruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan 

kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.
22

 

 

 

                                                             
21

E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), h. 109.  
22

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Surabaya: Kencana 

Prenada Media Group, 2009), h. 111-113. 
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2. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar yang diperoleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum 

tahu.  

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada komunikasi dua arah. Seorang 

guru yang mengajari siswanya bukan contoh masyarakat belajar karena 

komunikasi yang terjadi satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke 

arah siswa, tidak ada arus informasi yang perlu dipelajari guru yang datang 

dari arah siswa.  Dalam masyarakat belajar, dua kelompok (atau lebih) yang 

terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar satu sama lain. 

Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi 

informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta 

informasi yang diperlukan dari teman belajarnya.
23

 

3. Eksplorasi 

Dengan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya, seseorang akan 

berinteraksi dengan fakta yang ada di lingkungan sehingga menemukan 

pengalaman dan sesuatu yang menimbulkan pertanyaan atau masalah. 

Dengan adanya masalah manusia akan melakukan kegiatan berpikir untuk 

mencari pemecahan  masalah.  Lingkungan yang dimaksud disini tidak hanya 

                                                             
23

Trianto, Ibid, h.116-117. 
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lingkungan fisik saja, akan tetapi juga meliputi lingkungan sosial, budaya dan 

teknologi. 

4. Proses sains 

Proses sains atau proses kegiatan ilmiah dimulai ketika seseorang 

mengamati sesuatu. Sesuatu diamati karena menarik perhatian, mungkin 

memunculkan pertanyaan atau permasalahan. Permasalahan ini perlu 

dipecahkan melalui suatu proses yang disebut metode ilmiah untuk 

mendapatkan  pengetahuan  yang  disebut  ilmu. Metode ilmiah merupakan 

ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran. Sedangkan berpikir adalah suatu 

kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan yang 

diperoleh dengan metode ilmiah bersifat rasional dan teruji sehingga 

merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Metode  ilmiah  

menggabungkan cara  berpikir deduktif dan  induktif dalam membangun 

pengetahuan. 

5. Bioeduteinment 

Bioedutainment dimana dalam pendekatannya melibatkan unsur utama 

ilmu dan penemuan ilmu, keterampilan berkarya, kerjasama, permainan yang 

mendidik, kompetisi, tantangan dan sportivitas dapat menjadi salah satu 

solusi dalam menyikapi perkembangan biologi saat ini dan masa yang akan 

datang. Melalui penerapan strategi pembelajaran bioedutainment, aspek 
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kognitif, afektif dan psikomotorik pada diri siswa dapat diamati. Strategi 

bioedutainment  menekankan kegiatan pembelajaran yang dikaitkan 

dengan situasi nyata, sehingga dapat membuka wawasan berfikir yang 

beragam dari seluruh peserta didik. Strategi ini memungkinkan seluruh 

peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkan 

dengan kehidupan nyata, sehingga hasil belajarnya lebih berdaya dan berhasil 

guna. 

6. Authentic Assessment 

Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Pembelajaran 

yang benar ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu  

mempelajari,  bukan  ditekankan  pada  banyak  sedikitnya  informasi yang   

diperoleh   pada   akhir   periode   pembelajaran. Karena   asesmen 

menekankan pada proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus 

diperoleh dari kegiatan nyata  yang dikerjakan siswa pada saat  

melakukan proses pembelajaran. 

Penilaian  autentik  menilai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  

diperoleh siswa. Sebagai penilai tidak hanya guru, tetapi juga teman lain atau 

orang lain. Karakteristik penilaian autentik adalah: 

a. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

b. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 
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c. Yang diukur keterampilan dan performansi 

d. Berkesinambungan 

e. Terintegrasi 

f. Dapat digunakan sebagai umpan balik
24

 

 

F. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar 

Kelebihan-kelebihan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran dengan 

jelajah alam sekitar antara lain: 

1. Siswa diajak secara langsung berhubungan dengan lingkungan 

sehingga mereka memperoleh pengalaman tentang masalah yang 

dipelajarinya. 

2. Pengetahuan bisa diperoleh sendiri melalui hasil pengamatan, 

diskusi, belajar mandiri dari buku diktat sekolah, atau sumber lain.  

3. Evaluasi tidak hanya didapat dari aspek kognitif, tetapi afektif, dan 

juga psikomotor. 

4. Kerja kelompok lebih nyata. 

5. Pembelajaran JAS dapat membentuk pada diri siswa rasa sayang 

terhadap alam sehingga dapat menimbulkan minat untuk 

memelihara dan melestarikannya. 

 

                                                             
24

Sri Mulyani. Op Cit, h. 9-13. 
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Kekurangan-kekurangan dari pembelajaran JAS antara lain: 

1. Tidak terkontrolnya proses belajar mengajar. 

2. Menghabiskan banyak waktu 

3. Proses belajar mengajar kurang efektif.
25

 

 

G. Potensi Lokal 

1. Pengertian Potensi Lokal dan Macam-Macamnya 

Potensi daerah atau lokal merupakan potensi sumber daya spesifik yang 

dimiliki suatu daerah yang dapat menjadi ciri khas daerah tersebut. 
26

  Potensi 

lokal dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas belajar siswa, khususnya 

kondisi sekolah berupa lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan sekolah 

merupakan salah satu potensi lokal yang dapat dijadikan sumber belajar 

ataupun media pembelajaran. Potensi lokal dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu: 

1) Potensi Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung di dalam bumi. 

Contoh bidang pertanian ialah padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan 

lain sebagainya; bidang perkebunan, seperti karet tebu, tembakau, sawit, 

                                                             
25 Munafiah, Pengaruh Persepsi Siswa pada Pendekatan Jelajah Alam Sekitar(JAS) 

dalam Materi Gerak Tumbuhan Terhadap Motivasi Belajar di MTs Nuruh Ikhsan Gabus 

Grobogan (Online), tersedia di: 

http://repository.iainwalisongo.edu/jtptiain_gdl_4434_1_skripsi_Munafiah_pdf. Skripsi , IAIN 

Walisongo, Semarang, 2009, h.14. Diakses tanggal 5 Januari 2017 pukul 13.41 WIB.   
26

Jamal Ma’mur  Asmani, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), h. 29.  

http://repository.iainwalisongo.edu/jtptiain_gdl_4434_1_skripsi_Munafiah_pdf
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cokelat dan lain-lain; bidang peternakan, misalnya unggas, kambing, sapi, dan 

lain sebagainya; bidang perikanan, seperti ikan laut dan tawar, rumput laut, 

tambak, dan lain-lain. 

2) Potensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan 

segenap potensinya yang dapat dimanfaatkan  dan dikembangkan menjadi 

makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, serta mampu mendayagunakan 

potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. Pengertian 

adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan 

IPTEK, dan perubahan sosial budaya. Sedangankan, transformatif artinya 

mampu memahami, menerjemahkan, serta mengembangkan seluruh 

pengalaman dari kontak sosialnya dan dengan fenomena alam, bagi 

kemaslahatan dirinya di masa depan, sehingga yang bersangkutan menjadi 

makhluk sosial yang berkembang berkesinambungan.
27

 

3) Potensi  Budaya 

Potensi budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat. 

Keberagaman budaya itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi 

masyarakat Indonesia. Agar kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, 

masyarakat perlu memadukan antara idealisme dengan realisme, yang pada 

                                                             
27

Jamal Ma’mur Asmani, Ibid, h. 33-35.  
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hakikatnya merupakan perpaduan antara seni dan budaya. Berbagai jenis adat 

istiadat dan kesenian merupakan contoh dari potensi sosial budaya. 

4) Potensi Historis 

Potensi lokal dalam bentuk historis merupakan potensi sejarah dalam 

bentuk benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga 

saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi 

tujuan wisata yang bisa menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal. Pada 

potensi ini, diperlukan akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan 

memberi kultural baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional 

dan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi 

keunggulan lokal.
28

 

2. Potensi Lokal Desa Banjarrejo 

Banjarrejo adalah desa yang berlokasi di kecamatan Batanghari, 

Kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung. Desa ini memiliki topografi 

wilayah berupa dataran dengan luas desa 425,04 Ha/m
2
.  Potensi lokal yang 

ada di desa Banjarrejo adalah Griya Kebun. Tempat ini dapat digunakan 

sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Setelah dilakukan survei di 

Griya Kebun, diperoleh data bahwa terdapat beberapa jenis tumbuhan 

Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan Gymnospermae yang terdapat 

                                                             
28

Iif Khoiru Ahmadi, Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam 

KTSP (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 6. 
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di Griya Kebun adalah pakis haji (Cycas rumphii), tumbuhan ini masuk ke 

dalam divisi Cycadophyta. Terdapat juga dari divisi Coniferophyta yaitu 

cemara jarum (Araucaria heterophylla). 

Beberapa tumbuhan Angiopsermae juga ditemukan di Griya Kebun. 

Tumbuhan angiospermae dibedakan menjadi dua kelas yaitu monokotil dan 

dikotil. Kelas monokotil yang terdapat di griya kebun adalah bunga sri rejeki 

(Aglonema crispum), anthurium gelombang cinta (Anthurium heteropylla), 

anthurium kuping gajah (Anthurium crystallinum), kelapa (Cocos nucifera), 

palem putri (Veitchia merillii), pisang hias (Heliconia colinsiana), kaladium 

merah (Caladium bicolor), jadam (Rhoeo discolor), dan lili peri (Zephyranthes 

candida). 

Kelas dikotil yang terdapat di Griya Kebun diantaranya adalah mangga 

(Mangifera indica), rambutan (Nophelium lappaceum), kopi coklat 

(Theobroma cacao), jambu air (Eugenia aduea), sukun (Artocopus communis), 

kamboja (Plumeria mix), bunga sepatu (Hibiscus rosa-sinensis), bunga asoka 

(Ixora coccinea), kaktus centong (Opuntia coccinellifera), mangkokan 

(Polyscias scutellaria), dan waru (Hibiscus tiliaceus).
29

 

Berdasarkan data dari sebagian  tumbuhan yang ada di Griya Kebun dapat 

disimpulkan bahwa potensi lokal yang ada di desa Banjarrejo merupakan 

                                                             
29

Hasil pengamatan di Griya Kebun, pada hari Kamis, 16 Februari 2017 pukul 10.00 

WIB.  
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potensi sumber daya alam (SDA). Karena potensi sumber daya alam adalah 

potensi yang terkandung dalam bumi, misalnya tumbuhan. 

H. Keterampilan Proses Sains 

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains        

Keterampilan proses dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemapuan mendasar yang pada prinsipnya telah 

ada dalam diri siswa.
30

 Pengertian keterampilan proses merupakan keseluruhan 

keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain 

keterampilan ini dapat digunakan sebagai wahana penemuan dan 

pengembangan konsep/prinsip/teori.  

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan dasar yang telah 

dikembangkan terlatih kelama-lamaan akan menjadi suatu keterampilan. 

 

                                                             
30

Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 138-

139.  
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2. Bentuk-Bentuk Keterampilan Proses Sains 

a. Mengamati 

Melalui kegiatan mengamati, kita belajar tentang dunia sekitar kita yang 

fantastis. Manusia mengamati objek-objek dan fenomena alam dengan panca 

indra : penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa/pengecap 

Kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses 

dan memproleh ilmu pengetahuan serta merupakan hal terpenting untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan proses lain. 

b. Mengklasifikasi 

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilih 

berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga 

didapatkan kelompok/golongan sejenis dari objek peristiwa yang dimaksud. 

c. Mengkomunikasikan 

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk 

segala yang kita kerjakan. Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai 

menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan 

dalam bentuk suara, visual, atau suara visual. Contoh-contoh kegiatan dari 

keterampilan mengkomunikasikan adalah mendiskusikan suatu masalah, 

membuat laporan, membuat peta dan kegiatan lain yang sejenis. 

d. Mengukur 
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Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan 

satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh-contoh 

kegiatan yang menampakkan keterampilan mengukur antara lain: mengukur 

panjang garis, mengukur berat badan, mengukur temperatur kamar, dan 

kegiatan lain yang sejenis. 

e. Memprediksi 

Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari 

mungkin dapat diamati. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi 

atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu 

mendatang, berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau 

hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. 

f. Menyimpulkan 

Menyimpuilkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk 

memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, 

dan prinsip yang diketahui.
31

 

 

 

 

                                                             
31

Dimyati, Mudjiono, Op. Cit, h.141-144. 



 
 

47 

3. Perlunya Melatih Keterampilan Proses Sains  

Ada beberapa alasan yang melandasi perlunya melatih keterampilan proses 

sains dalam pembelajaran, alasan-alasan tersebut yaitu: 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat sehingga para guru tidak 

mungkin lagi mengajarkan semua fakta dan konsep dari berbagai ilmu 

pengetahuan, maka sudah jelas target tidak akan tercapai. Jika guru 

bersikeras pada sikap ini, maka satu-satunya jalan pemecahan masalah 

adalah dengan memberikan informasi fakta dan konsep dengan metode 

ceramah, peserta didik memiliki banyak pengetahuan, tetapi tidak dilatih 

untuk menemukan pengetahuan, konsep dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

b. Peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak 

jika disertai dengan contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi dengan cara mempraktekannya sendiri upaya 

penemuan konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik dan benda-

benda yang nyata. 

c. Penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak tetapi penemuannya 

bersifat relatif. Suatu teori mungkin terbantah dan ditolak setelah 

seseorang menemukan teori baru yang mampu membuktikan kekeliruan 

teori yang dianut.
32

 

                                                             
32

Conny Semiawan et al, Pendekatan Keterampilan Proses:Bagaimana Mengaktifkan 

dalam Belajar? (Jakarta: Gramedia, 1988), h.14-15.  
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4. Indikator-Indikator Keterampilan Proses Sains 

Terdapat sebelas indikator keterampilan proses sains yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2 

Indikator Aspek Keterampilan Proses Sains 

No Indikator 

Keterampilan 

Proses Sains 

Sub Indikator 

Keterampilan Proses Sains 

1. Observasi  a. Menggunakan berbagai indera 

b. Mengumpulkan data-data yang relevan 

 

2. Mengelompokkan

/Klasifikasi 

a. Mencatat setiap pengamatan secara 

terpisah 

b. Mencari persamaan dan perbedaan 

c. Mengontraskan ciri-ciri 

d. Membandingkan 

e. Mencari dasar pengelompokan atau 

penggolongan 

3.  Menafsirkan/ 

Interpretasi 

a. Menghubung-hubungakan hasil 

pengamatan 

b. Menemukan pola/keteraturan dalam 

seri pengamatan 

c. Menarik kesimpulan sementara  

4. Meramalkan/ 

Prediksi 

a. Menggunakan pola-pola/keteraturan 

hasil pengamatan 

b. Mengemukakan apa yang mungkin 

terjadi pada keadaan yang belum terjadi 

5. Melakukan 

Komunikasi 

a. Mendeskripsikan atau menggambarkan 

data empiris hasil 

percobaan/pengamatn dengan 

grafik/tabel/diagram 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis dan jelas 

c. Menjelaskan hasil 

percobaan/penyelidikan 

d. Membaca grafik/tabel/diagram 

e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu 

masalah 

6. Mengajukan 

Pertanyaan 

a. Bertanya apa, mengapa, dan bagaiman 

b. Bertanya untuk meminta penjelasan 

c. Mengajukan pertanyaan yang berlatang 

belakang hipotesis 
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No Indikator 

Keterampilan 

Proses Sains 

Sub Indikator 

Keterampilan Proses Sains 

7. Mengajukan 

Hipotesis 

a. Menguji kebenarannya dengan 

memperoleh bukti lebih banyak atau 

cara melakukan pemecahan masalah 

8. Merencanakan 

Percobaan/ 

Penyelidikan 

a. Menentukan alat/bahan/sumber yang 

akan digunakan 

b. Menentukan variabel/faktor-faktor 

penentu 

c. Menentukan apa yang akan 

dilaksanakan berupa langkah kerja 

9. Menggunakan 

alat/bahan/sumber 

a. Memakai alat/bahan/sumber 

b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan alat/bahan/sumber 

10. Menerapkan 

Konsep 

a. Menggunakn konsep/prinsip yang telah 

dipelajari dalam situasi baru 

b. Menggunakn konsep/prinsip pada 

pengalaman baru untuk menjelaskan 

yang sedang terjadi 

11. Melaksanakan 

Percobaan/ 

Penyelidikan 

a. Penilaian proses dan hasil belajar IPA 

menuntuk teknik dan cara-cara 

peneliaan yang lebih komprehensif 

b. Aspek hasil belajar dinilai harus 

menyeluruh yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik 

c. Teknik penilaian dari instrument 

penilaian seyogyanya lebih bervariasi.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Muh.Tawil, Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya Dalam 

Pembelajaran IPA, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2014), h.37-38. 
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I. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Pemberian pengalaman langsung ini dapat diperoleh dari 

mempelajari dirnya sendiri dan alam sekitar. Pembelajaran biologi berupaya 

untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan tentang cara 

mengetahui dan cara mengerjakan yang dapat membantu untuk memahami 

alam sekitar secara mendalam. 

Pendekatan jelajah alam sekitar bercirikan memanfaatkan lingkungan 

sekitar dan simulasinya sebagai sumber belajar. Sumber yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran adalah salah satunya potensi lokal. Potensi lokal 

merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. 

Lingkungan di sekitar sekolah merupakan salah satu potensi lokal yang dapat 

dijadikan sumber belajar ataupun media pembelajaran. Sehingga penerapan 

pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Pengukuran 

keterampilan proses sains disini menggunakan instrumen berupa tes dan 

observasi. 
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Gambar 1 

Kerangka  penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis  statistik penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : µ1 = µ2 (tidak ada pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar 

berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains 

pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur). 

2. H1 : µ1 ≠ µ2 (ada pengaruh signifikan pendekatan jelajah alam sekitar 

berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains 

pada materi tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur). 

 

  

Pembelajaran biologi pada materi tumbuhan 

Siswa Guru 

Pendekatan JAS 

berbasis potensi lokal 

desa Banjarrejo 

Observasi Tes (posttest) Keterampilan Proses Sains 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan di MAN 1 Lampung Timur pada bulan Mei 

semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 

 

B. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian the matching only 

posttest control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang 

masing-masing dipilih random (R), kelompok pertama diberi perlakuan (X) 

dan kelompok yang lain tidak. 

Berikut ini tabel desain penelitian the matching only posttest control group 

design: 

Tabel 3 

Desain Penelitian The Matching Only Posttest Control Group Design 

  

Kelompok Perlakuan  Posttest  

Eksperimen  X1 O1 

Kontrol  X2 O2 

 

Keterangan: 

O1 = Posttest pada kelas eksperimen 

O2 = Posttest pada kelas kontrol 
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  X1 = Perlakuan menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar berbasis      

potensi lokal 

X2  = Perlakuan menggunakan pendekatan ekspositori 

 

C. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain : 

1. Variabel bebas yaitu variabel yang cenderung mempengaruhi, dalam 

hal ini yang menjadi variabel bebas adalah pendekatan jelajah alam 

sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo (X). 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang cenderung dapat dipengaruhi oleh 

variabel bebas, dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah 

keterampilan proses sains (Y). 

 

D. Populasi, Sampel  dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap 

MAN 1 Lampung Timur tahun pelajaran 2016/2017, sebanyak 3 kelas dengan 

siswa sebanyak 112 siswa. Dengan distribusi sebagai berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Peserta Didik Kelas X MAN 1 Lampung Timur 

No  Kelas Jumlah Jumlah 

siswa Laki-laki Perempuan  

1 X MIA 1 10 26 36 

2 X MIA 2 11 25 36 

3 X MIA 3 14 24 38 

Jumlah Siswa 35 75 110 
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 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas X MIA 2 

dan X MIA 3. Kelas yang ditetapkan sebagai kelas eksperimen adalah 

kelas XI MIA 2 dan kelas yang ditetapkan sebagai kelas kontrol adalah XI 

MIA 3. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik acak kelas . 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Tes 

 Teknik tes adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan tes 

atau semacam ulangan bagi peserta didik yang mengalami proses 

belajar. Tes yang digunakan adalah bentuk multiple choice dengan 

alternatif  lima jawaban dalam bentuk posttest. Posttest dilaksanakan 

pada kelas eksperimen dan kontrol di akhir pembelajaran dengan 

bentuk dan soal yang sama. 

2. Observasi  

 Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengmatan dan ingatan.
34

 Lembar 

observasi ini berisikan semua aspek keterampilan proses sains yang 

akan diamati, yaitu observasi, klasifikasi, berkomunikasi, dan 

mengajukan pertanyaan. Data keterampilan proses sains diperoleh 

                                                             
34

Sugiyono, Ibid, h.203. 
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dengan cara memberi skor pada lembar observasi dengan indikator 

yang sudah ditentukan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Beberapa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

berdasarkan jenis instrumen dan tujuannya: 

Tabel 5 

Instrumen Penelitian dan Tujuannya 

 

No Jenis 

Instrumen 

Tujuan Instrumen Sumber Waktu 

1. Soal  
Mengetahui keterampilan 

proses sains siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan 

pendekatan jelajah alam 

sekitar 

Siswa  Pada akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

2. 
Lembar 

Observasi  

Mengetahui keterampilan 

proses sains siswa pada 

saat pelaksanaan kegiatan 

praktikum pada materi 

tumbuhan 

Siswa  Selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 
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G. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
35

 Instrumen dikatakan valid 

jika memiliki validitas tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat 

mengukur apa yang diukur.
36

 

 

γρbi   = Mt - MP  √p 

                 St             q 

 

Keterangan: 

γρbi = koefisien korelasi biseral 

MP  = rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar 

Mt  = rata-rata skor total 

St  = standar deviasi dari skor total 

p  = proporsi peserta didik yang menjawab benar 

q  = proporsi peserta didik yang menjawab salah.
37

 

 

Dengan interpretasi sebagai berikut: 

Jika rbis > r1 (Valid) 

Jika rbis < r1 (Invalid) 

 

 Uji validitas instrumen tes dilakukan di MAN 1 Lampung Timur 

pada kelas XI MIA 2 yang terdiri dari 30 siswa di luar sampel dengan 

butir soal 20 disertai lima alternatif jawaban. Instrumen soal tes 

dianggap valid jika koefisien biseral lebih besar dari pada r tabel 

(0,361), didapat hasil sebagai berikut: 

                                                             
35

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2003), h. 144.  
36

Suharsimi Arikunto,  Ibid, h. 46.  
37

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), h. 258. 
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Tabel 6 

Uji Hasil Validitas Butir Soal 

 

Keterangan  Nomor Butir Soal Jumlah 

Valid 
1,2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16, 

17,18,19,20 

16 

Tidak Valid 
5,7,11,13 4 

Berdasarkan hasil analisis kevalidan butir soal yang telah diuji, 

diketahui 16 butir soal yang valid, untuk analisis perhitungan secara 

keseluruhan tercantum dalam lampiran.
38

 

2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus K-

R.21.
39
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

m = skor rata-rata 

Vt = varians total 
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Lampiran, Uji Validitas, h.187. 
39

Suharsimi Arikunto, Ibid, h. 117. 
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  Koefisien reliabilitas diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien 

tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

1. Apabila rhitung ≥ 0,70 berarti tes yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi. 

2. Apabila rhitung ≤ 0,70 berarti tes yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas, setelah dilakukan uji 

validitas butir soal yang valid kemudian diujikan reliabilitasnya. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai r11 yang diperoleh 

adalah sebesar 1,5929 dengan kriteria reliabilitas tinggi.
40

 

3. Tingkat Kesukaran 

  Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh De Bois, yaitu: 

P=  B 

  JS 

Keterangan: 

P = Angka indeks kesukaran item 

B = Banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

JS = Jumlah peserta yang mengikuti tes
41

 

Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 0,100 yang 

dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut: 

 

                                                             
40

 Lampiran, Uji Reliabilitas, h. 188. 
41

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), h.223. 
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                                        Tabel 7 

           Interpretasi Angka Indeks Kesukaran Item 

 

Besar P Interpetrasi 

P<0,30 Sulit 

0,30-0,70 Sedang  

P>0,30 Mudah 

Sumber: Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi 

Pendidikan  

   Berdasarkan dari hasil uji coba tingkat kesukararan soal, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

 

No  Tingkat Kesukaran Keterangan  

1 0,666667 Sedang 

2 0,7 Sedang 

3 0,766667 Mudah 

4 0,6 Sedang 

5 0,733333 Mudah 

6 0,533333 Sedang 

7 0,566667 Sedang 

8 0,633333 Sedang 

9 0,7 Sedang 

10 0,566667 Sedang 

11 0,433333 Sedang 

12 0,5 Sedang 

13 0,666667 Sedang 

14 0,533333 Sedang 

15 0,566667 Sedang 

16 0,566667 Sedang 

17 0,7 Sedang 

18 0,633333 Sedang 

19 0,666667 Sedang 

20 0,6 Sedang 
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  Setelah peneliti melakukan uji coba pada kelas XI MIA 2 yang 

berjumlah 30 siswa di luar sampel penelitian dengan memberikan 20 

butir soal disertai lima alternatif jawaban. Berdasarkan analisis, tingkat 

kesukaran butir soal sebagai berikut: 

Keterangan  Nomor Butir Soal Jumlah  

Sukar - 0 

Sedang 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13 

14,15,16,17,18,19,20 

18 

Mudah  3,5 2 

  Tingkat kesukaran soal dengan kriteria sukar dan mudah dibuang. 

Hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran.
42

 

4. Uji Daya Pembeda 

 Daya pembeda dari setiap butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut untuk membedakan antara siswa yang 

menjawab dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab 

dengan benar. Menghitung daya pembeda setiap butir soal dalam 

penelitian ini menggunakan rumus formula berikut
43

: 

D = PA - PB 

Dimana 𝑷𝑨 =
𝑩𝑨

𝑱𝑨
   dan 𝑷𝑩 =

𝑩𝑩

𝑱𝑩
 

Keterangan : 

D = Indeks yang berbeda 

BA = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB = Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

                                                             
42

 Lampiran, Uji Tingkat Kesukaran, h. 189. 
43

Nana Sujana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), h.137. 
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JA = Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB = Jumlah peserta tes kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut : 

Tabel 9 

Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Daya Pembeda Klasifikasi  

0,00 Sangat jelek 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70   Baik 

𝐷𝑃 > 0,70 Sangat baik 

Sumber: Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan 

Tabel 10 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

 

No  Daya Beda Keterangan  

1 0,4 Baik  

2 0,4 Baik 

3 0,2 Jelek 

4 0,4 Baik 

5 0,0067 Jelek 

6 0,4 Baik 

7 0,0067 Jelek 

8 0,3333 Cukup 

9 0,5333 Baik  

10 0,4667 Baik 

11 0,0667 Jelek 

12 0,3333 Cukup 

13 0,1333 Jelek  

14 0,4 Baik 

15 0,3333 Cukup 

16 0,4667 Baik 

17 0,4667 Baik 

18 0,4667 Baik 

19 0,4 Baik 

20 0,5333 Baik 
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Setelah peneliti melakukan uji coba soal di luar sampel penelitian dengan 

menggunakan 20 butir soal disertai dengan lima alternatif jawaban. 

Berdasarkan analisis, daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel berikut: 

Keterangan  Nomor Butir Soal Jumlah  

Jelek  5,7,11,13 4 

Cukup  8,12,15 3 

Baik  1,2,3,4,6,9,10,14,16,17,18,19,20 13 

Sangat Baik - 0 

 

Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam 

lampiran.
44

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Pengolahan data pada lembar observasi keterampilan proses sains 

dilakukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan keterampilan 

proses sains dalam bentuk presentase. Data yang diperoleh berupa data cek 

pada lembar observasi, dihitung lalu dipresentasekan.
45

 

 NP = Jumlah skor KPS yang muncul pada setiap anak x 100% 

Jumlah skor total KPS 

 

 

 

 

                                                             
44

 Lampiran, Uji Daya Pembeda, h. 190. 
45

Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002),h.102.  
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Tabel 11 

Klasifikasi Indeks Keterampilan Proses Sains 

Tingkat Presentase Predikat 

86-100% Sangat Baik 

76-85% Baik 

60-75% Cukup 

55-59% Kurang  

≤54 Kurang Sekali 

 

I. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Dalm penelitian ini uji normalitas 

menggunakan metode lilliefors.
46

 Dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar 

b. Mengurutkan nilai Z dari tiap-tiap data, dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

S = simpangan baku data tunggal 

X = data tunggal 

X = rata-rata data tunggal 
c. Menentukan nilai Z tabel F(Z) dengan menggunakan tabel normal 

buku dari O ke Z berdasarkan nilai Z skor 

d. Menentukan S(Z) dengan rumus S(Z)=f kum: N 

                                                             
46

Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Pustaka Tarsito, 2001), h. 466. 
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e. Menentukan nilai L0 dengan rumus F(Z)-S(Z) kemudian tentukan nilai 

mutlaknya. Ambil yang paling besar dan bandingkan dengan Lt dari 

tabel liliefors. 

f. Adapun kriteria pengujian adalah 

Jika harga L0< Lt maka data berdistribusi normal. 

Jika harga L0> Lt maka data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji 

fisher, yaitu:
47

 

Menghitung varians terbesar dan terkecil 

F = Varians terbesar 

   Varians terkecil  

a. Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dengan rumus: 

Dk pembilang = na-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut = nc-1  (untuk varians terkecil) 

b. Taraf signifikan (α) = 0,05 

c. Kriteria untuk uji homogenitas ini adalah 

H0 diterima jika Fh≤ Ft 

H0 ditolak jika Fh > Ft 

                                                             
47

Sugiyono, h. 275-276. 



 
 

65 

3. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah tes “t”, karena dalam 

pengujian ini, peneliti akan mencari perbedaan rata-rata dari kedua sampel. 

Tes “t” atau“t” Test, adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol yang menyatakan bahwa di 

antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
48

 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan persamaan sebagai berikut
49

: 

𝑡 =
𝑀𝑥 −𝑀𝑦

 
∑𝑋2+∑𝑌2

𝑛𝑥+𝑛𝑦−𝑧
.
1+1

𝑛𝑥+𝑛𝑧

 

Keterangan: 

M = nilai rata-rata hasil perkelompok 

N = banyaknya subjek 

X = deviasi setiap nilai X2 dan X1 

Y = deviasi nilai Y2 dari mean Y1 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. H1 = Terdapat pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi 

lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains pada materi 

tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur. 

                                                             
48

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h.278. 
49

Anas Sudijono, Op Cit, h.314. 
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2. H0 = Tidak ada pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi 

lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains pada materi 

tumbuhan siswa kelas X MAN 1 Lampung Timur. 

3. Hipotesis statistik 

H0 : µ1 = µ2 

H1  : µ1 ≠ µ2 

Keterangan: 

            µ1  = Pengaruh pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa       

Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains. 

µ2 =  Pengaruh pendekatan ekspositori terhadap keterampilan proses sains. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah 

H0 ditolak, jika t hitung<α (0,05).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Hasil Tes Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan hasil posttest materi tumbuhan pada peserta didik 

kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Hasil Posttest Peserta Didik pada 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Nilai Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Rata-Rata Posttest 80,56 66,49 

Nilai Tertinggi Posttest 100 86,67 

Nilai Terendah Posttest 60 46,67 

 

Berdasarkan tabel 4.1 , hasil posttest antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol terlihat berbeda. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 

dengan diterapkannya pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi 

lokal desa Banjarrejo terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol yang menggunakan pendekatan ekspositori. Data nilai posttest 

kelas eksperimen dan kontrol berdasarkan aspek-aspek keterampilan 

proses sains dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 1 

Nilai Rata-Rata Posttest Berdasarkan Aspek KPS 

 

 Keterangan: (1) mengamati, (2) mengklasifikasi, (3) melakukan 

komunikasi, (4) mengajukan pertanyaan.  

Berdasarkan grafik 1 di atas,dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Nilai rata-rata tertinggi 

baik kelas eksperimen maupun kontrol terdapat pada aspek mengamati, 

karena aspek ini merupakan aspek yang mendasari untuk berketerampilan 

proses. Sedangkan nilai rata-rata terendah baik kelas eksperimen dan 

kontrol terdapat pada aspek melakukan komunikasi. 
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2. Data Hasil Lembar Observasi 

Observasi dilakukan dalam proses pembelajaran baik kelas eksperimen 

dan kontrol. Aspek yang diamati meliputi aspek mengamati, 

mengklasifikasi, melakukan komunikasi, dan mengajukan pertanyaan. 

Observasi dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dan hasil dari lembar 

observasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Grafik 2 

Hasil Lembar Observasi KPS 

 

 
Keterangan: (1) mengamati, (2) mengklasifikasi, (3) melakukan 

komunikasi, (4) mengajukan pertanyaan. 

 

Berdasarkan grafik 2 di atas, dapat dilihat bahwa hasi nilail lembar 

observasi kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Pada 

aspek mengamati, mengklasifikasi, melakukan komunikasi dan 

mengajukan pertanyaan terlihat mengalami peningkatan dari pertemuan 

pertama hingga kedua baik kelas eksperimen maupun kontrol. 
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3. Uji Normalitas 

Data hasil tes keterampilan proses sains pada kelas eksperimen dan 

kontrol dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini
50

: 

Tabel 13 

Hasil Uji Normalitas  

Karakteristik  Eksperimen  Kontrol  Kesimpulan  

Lhitung 0,13897 0,142391 Berdistribusi normal 

(Lhitung < Ltabel) Ltabel 0,886 

Taraf Signifikan 5% (0,05) 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai posttest baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol pada uji normalitas menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal, hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan pada kelas eksperimen diperoleh 0,13897 < 0,886 dan pada 

kelas kontrol diperoleh 0,142391 < 0,886. 
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 Lampiran, Uji Normalitas, h.207. 
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4. Uji Homogenitas 

Berdasarkan pengujian data yang telah berdistribusi normal, 

selanjutnya data dianalisis dengan pengujian homogenitas. Adapun hasil 

uji data posttest dapat dilihat pada tabel di bawah ini
51

: 

Tabel 14 

Hasil Uji Homogenitas 

Karakteristik  Eksperimen dan Kontrol  Kesimpulan  

Fhitung 1,676762044 Homogen 

(Fhitung < Ftabel) Ftabel 1,69 

Taraf 

Signifikan 

5% (0,05) 

 

 Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh bahwa hasil uji homogenitas 

memiliki varians yang homogen atau sama dengan Fhitung < Ftabel . Pada 

taraf signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian data penelitian di atas 

dapat dikatakan homogen. 
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 Lampiran, Uji Homogenitas, h. 206. 
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5. Uji Hipotesis 

Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen, maka 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang menggunakan rumus uji-t 

sebagai berikut: 

Tabel 15 

Hasil Perhitungan Uji-t 

Karakteristik  Tes Keterampilan 

Proses Sains 

Hasil  

thitung 32,691946281 Berpengaruh 

Signifikan ttabel 1,6669 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.
52

 Adanya pengaruh signifikan pendekatan jelajah alam sekitar 

berbasis potensi lokal desa Banjarrejo terhadap keterampilan proses sains. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t didapat 

thitung > ttabel , yang artinya pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi 

lokal desa Banjarrejo berpengaruh signifikan terhadap keterampilan proses 

sains. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MAN 1 Lampung Timur 

pada semester ganjl tahun pelajaran 2016/2017, pembelajaran melalui 

pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo 

berpengaruh terhadap keterampilan proses sains. Dalam proses 

pembelajaran, pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa 

                                                             
52

Lampiran, Hasil Uji-t, h. 209. 
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Banjarrejo dilakukan pada kelas eksperimen. Proses pembelajaran dengan 

pendekatan jelajah alam sekitar menekankan pada kegiatan pembelajaran 

yang dikaitkan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik akan 

lebih mudah melakukan eksplorasi. Pendekatan pembelajaran jelajah alam 

sekitar dapat dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar.  

Menurut Herry, proses pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar akan memperkaya wawasan, membuat 

pembelajaran lebih bermakna sebab peserta didik dihadapkan dengan 

keadaan yang sebenarnya dengan memahami aspek-aspek yang ada di 

lingkungan.
53

 Lingkungan alam sekitar yang digunakan dalam 

pembelajaran adalah Griya Kebun. Pendekatan jelajah alam sekitar melatih 

peserta didik untuk berketerampilan proses, aspek keterampilan proses 

yang digunakan adalah mengamati, mengklasifikasi, melakukan 

komunikasi, dan mengajukan pertanyaan.  

Aspek pertama yaitu mengamati, pada kelas eksperimen peserta didik 

melakukan pengamatan secara nyata di Griya Kebun untuk mengamati 

macam-macam tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Selain itu 

peserta didik juga mengamati jenis-jenis bunga. Peserta didik dalam 

pengamatan menggunakan alat indera untuk melihat ciri-ciri dari 

tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, yang meliputi ciri-ciri akar, 

                                                             
53
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batang, daun, biji atau buah dan bunga. Selain itu peserta didik juga 

mengamati bunga dengan melihat kelengkapan organ dari bunga tersebut.  

Melalui proses pengamatan inilah yang melatih peserta didik untuk 

terampil pada aspek mengamati. 

Aspek kedua yaitu mengklasifikasi, setelah peserta didik melakukan 

pengamatan macam-macam tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae 

serta jenis-jenis bunga. di Griya Kebun. Peserta didik menggolongkan 

jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam Gymnospermae dan 

Angiospermae berdasarkan pengamatan dari ciri-ciri tumbuhan tersebut 

dan menggolongkan jenis bunga yang termasuk ke dalam bunga sempurna 

dan tak sempurna berdasarkan pengamatan kelengkapan organ dari bunga 

tersebut. Melalui proses pengamatan inilah yang melatih peserta didik 

untuk terampil pada aspek mengklasifikasi. 

Aspek ketiga adalah melakukan komunikasi, setelah mengamati dan 

mengklasifikasi peserta didik mampu menyajikan data pengamatan 

melalui tabel dan menjelaskan hasil pengamatan dengan kelompok 

lainnya. Pada kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk terampil pada aspek 

melakukan komunikasi. 

 

Aspek yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan, setelah 

mengamati, mengklasifikasi, melakukan komunikasi peserta didik dilatih 

untuk mengajukan pertanyaan. Setelah peserta didik menjelaskan hasil 
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pengamatan dengan kelompok lainnya, peserta didik diberikan kesempatan 

untuk bertanya mengenai hal yang tidak dimengerti atau yang belum jelas. 

Pada kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk terampil pada aspek 

mengajukan pertanyaan. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar 

berbasis potensi lokal desa Banjarrejo, dalam kegiatan pembelajaran 

peserta didik akan berinteraksi langsung dengan objek pengamatan 

tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae yang ada di Griya Kebun. 

Pendekatan pembelajaran jelajah alam sekitar memungkinkan peserta 

didik untuk berketerampilan proses. Pendekatan jelajah alam sekitar juga 

memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara 

mengaitkannya dengan dunia nyata sehingga hasil belajarnya lebih 

berdaya guna. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari keseluruhan instrumen 

menunjukkan adanya perbedaan antara kelas eksperimen dan kontrol, 

karena pada kelas eksperimen peserta didik dituntut aktif dan dilatih untuk 

berketerampilan proses melalui kegiatan mengamati, mengklasifikasi, 

melakukan komunikasi dan mengajukan pertanyaan. 

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan jelajah alam sekitar berbasis 

potensi lokal desa Banjarrejo berpengaruh terhadap keterampilan proses 
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sains peserta didik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyuni, F.I, 

dkk pada tahun 2012 mengenai pengaruh pendekatann jelajah alam sekitar 

terhadap penguasaan keterampilan proses sains SMA. Hasil dari penerapan 

pendekatan tersebut berpengaruh terhadap penguasaan keterampilan 

proses sains pada materi sistem pencernaan.
54

 Kemudian berdasarkan hasil 

penelitian Indah Puspita Sari, dkk pada tahun 2012 mengenai pemanfaatan 

kebun sebagai sumber belajar dengan menerapkan pendekatan jelajah alam 

sekitar (JAS). Hasil dari penelitian tersebut mengoptimalkan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik.
55

 

 

  

                                                             
54

Wahyuni, F.I., W.Isnaeni dan A. Marianti, Pengaruh Penerapan Pendekatan JAS 

terhadap Penguasaan Keterampilan Proses Sains Siswa SMA.(Unnes: Jurnal Pendidkan Biologi), 

2012, h. 1.  
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Indah Puspita Sari,dkk, Pemanfaatan Kebun Sebagai Sumber Belajar dengan 

Menerapkan Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS). (Unnes: Jurnal Pendidikan Biologi), 2012, h. 

100. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo 

terhadap keterampilan proses sains pada materi tumbuhan siswa kelas X 

MAN 1 Lampung Timur, dengan dilihat dari uji-t didapat thitung > ttabel, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

B. Saran  

Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis data dari 

kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Pada proses pembelajaran berlangsung diharapkan agar lebih aktif dan 

lebih konsentrasi agar mendapatkan hasil maksimal. 

2. Bagi Pendidik 

Pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal desa Banjarrejo 

dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru sebagai salah satu upaya 

meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 
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Diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada pendidik tentang 

pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran, salah satunya pendekatan 

jelajah alam sekitar untuk dapat dipergunakan dalam proses 

pembelajaran. 

 

4. Peneliti Lain 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memahami bagaimana 

penggunaan pendekatan jelajah alam sekitar berbasis potensi lokal 

desa Banjarrejo, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. 
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