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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY LAB TERHADAP 

KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN SIKAP ILMIAH  

PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN  

PESERTA DIDIK KELAS X SMA YP UNILA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

Ayu Ambarwati 

 
Rendahnya keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik yang diketahui 

melalui nilai peserta didik disebabkan oleh proses pembelajaran di kelas masih bersifat 

teoritis dan berpusat pada guru, sehingga lebih banyak terjadi komunikasi satu arah (One-

way Communication). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Inquiry 

Lab terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. Inti model 

pembelajaran Inquiry Lab yaitu aktivitas belajar siswa untuk memahami proses dan 

keterampilan berpikir layaknya ilmuan dan memahami karakteristik penelitian ilmiah.. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimen design dengan 

desain posttest-only control design. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 

X SMA YP UNILA Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan teknik acak kelas, dari teknik tersebut didapat kelas X MIPA 7 sebagai 

kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry Lab dan X MIPA 8 

sebagai kelas kontrol menggunakan model pembelajaran Direct Intruction yang 

digunakan oleh guru.  

 

Uji Hipotesis yang dipakai pada penelitian ini adalah uji statistik anava dua jalur (two 

ways anova), dengan taraf signifikasi 5%. Taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,048  

sehingga H1 diterima, 0,000 sehingga H1 diterima, 0,003sehingga H1 

diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh 

model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan proses sains peserta didik pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung, terdapat 

pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap ilmiah peserta didik pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung, (3) terdapat 

pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah peserta didik terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi pencemaran lingkungan 

kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

Kata kunci : Model Pembelajaran Inquiry Lab, Keterampilan Proses Sains, dan Sikap 

Ilmiah  
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MOTTO 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila 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. (QS. Al-Mujadilah 58: 11)
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Diponegoro, 

2010), h. 596.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang 

dinamis dan sarat perkembangan. Perubahan atau perkembangan pendidikan adalah 

hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. 

Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus 

dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pendidikan sendiri dapat 

diartikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, menanamkan nilai-nilai moral dan 

agama, membina kepribadian, mengajarkan pengetahuan, melatih keterampilan, 

memberikan bimbingan dan arahan. Pendidikan pada dasarnya adalah interaksi antara 

pendidik dan peserta didik, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
1
  

Pendidikan sebagai sebuah proses tentunya mencapai tujuan, dimana tujuan 

merupakan suatu arah yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan ditentukan oleh dasar 

pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang bersifat fundamental dalam 

pelaksanaan pendidikan, dalam hal ini masing-masing negara menentukan tujuan 

pendidikannya.  

Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan 

tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang terjadi pada diri anak, 

                                                 
1
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : Rosda,2011), h. 3. 
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dalam pendidikan antara proses dan hasil belajar harus berjalan secara seimbang. 

Pendidikan yang hanya mementingkan salah satu diantaranya tidak akan dapat 

membentuk manusia yang berkembang secara utuh.
2
 Proses pembelajaran, 

pengembangan potensi-potensi siswa harus dilakukan secara menyuluruh dan 

terpadu. Pengembangan potensi siswa secara tidak seimbang pada gilirannya 

menjadikan pendidikan cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek 

kepribadian tertentu saja, bersifat partikular dan parsial, padahal sesungguhnya 

pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh 

semua sekolah dan guru, dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung 

jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja.
3
 

Al-Qur’an telah menjelaskan dalam surat Surah al-Kahf ayat 66 yang 

berbunyi : 

 َقاَل َلُه ُموَسىٰ َهْل َأَّتِبُعَك َعَلىٰ َأْن ُّتَعِلَمِه ِمَما ُعِلْمَت ُرْشًدا

Artinya: ”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu” (QS. 18: 66)”.
4
 

Ayat tersebut menyatakan bahwa peran seorang guru adalah sebagai 

fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar 

anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa negara dan agamanya. 

Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu, hal ini 

                                                 
2
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Kencana Prenadamedia Group,2006), h.2. 

3
 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta,2009), h. 4.  

4
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2000), h. 301. 
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diperlukan karena zaman akan selalu berubah seiring berjalannya waktu, dan kalau 

kita tidak mengikutinya maka akan menjadikan anak yang tertinggal. 

Belajar bukan hanya sekedar menghafal, melainkan suatu proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta 

didik dalam pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 

pendidikan akan berfungsi baik jika terwujudnya interaksi antara guru dan peserta 

didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik tidak 

terlepas dari perjuangan, bimbingan, dan tuntunan dari para guru dan begitu juga 

sebaliknya, para guru akan dikatakan berhasil jika mampu membimbing, membina 

dan mengajarkan peserta didik dengan baik dan professional.  

Hakikat dari sains terdiri dari tiga komponen utama dasar yang tidak 

terpisahkan yaitu, biologi sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Biologi sebagai 

produk diartikan biologi sebagai tubuh pengetahuan yang terorganisir terdiri dari 

fakta, konsep, hukum, teori, dan generalisasi. Biologi sebagai proses diartikan 

sebagai proses berpikir, bagaimana siswa menemukan dan mengembangkan sendiri 

apa yang sedang mereka pelajari, salah satunya keterampilan proses sains. Biologi 

sebagai sikap diartikan sebagai sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa seperti 

obyektif dan jujur.
5
 

Pembelajaran Biologi saat ini umumnya lebih terorientasi pada aspek produk 

sains sehingga kurang mengembangkan proses sains dan sikap ilmiah. Pembelajaran 

Biologi yang terorientasi pada produk cenderung bersifat teoritis dan berpusat pada 

                                                 
5
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Surabaya: Bumi Aksara,2013), h.135. 
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guru, dimana guru menjadi sumber pengetahuan, sehingga siswa bersifat pasif dalam 

pembelajaran, selain itu guru jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan pengamatan atau eksperimen. Siswa hanya dijejali dengan konsep tanpa 

ada proses ilmiah untuk menemukan konsep tersebut. Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari melalui proses ilmiah. Kegiatan pengamatan atau eksperimen dapat 

menimbulkan dan mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah pada 

siswa. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah dapat memfasilitasi siswa untuk 

mencapai pembelajaran sains, demi tercapainya tujuan dari pembelajaran Biologi 

yang ideal maka dibutuhkan serangkaian keterampilan proses sains yang dikemas 

dalam bentuk pembelajaran riil yang dapat menggiring siswa dalam penemuan 

konsep. Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan 

pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ialah ada 

dalam diri siswa. Keterampilan proses sains dapat mendorong siswa untuk 

menemukan sendiri fakta, konsep, pengetahuan serta menumbuhkan nilai yang 

dituntut dan sikap ilmiah.
6
   

                                                 
6
 Sri Wulanningsih, Baskoro Adi Prayitno, Riezky Maya Probosar , Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Proses Sains ditinjau dari Kemampuan 

Akademik Siswa SMA Negeri 5 Surakarta, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 4, No. 2, (FKIP UNS : 

Pendidikan Biologi,2012), h, 34.  
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Sikap ilmiah adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian/pendapat/ 

keyakinan. Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dikaitkan dengan sikap 

terhadap sains. Sikap ilmiah sangat penting bagi peserta didik karena dapat 

meningkatkan daya kritis peserta didik terhadap fenomena alam yang dihadapi. Sikap 

harus ada dalam diri peserta didik, karena sikap menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu sulit untuk 

mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu 

mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal, oleh 

karena itu semua pendidik harus mampu membangkitkan minat semua peserta didik 

untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan.  

Penilaian sikap ilmiah dalam pembelajaran sains, penting dilaksanakan oleh 

karena dalam pembelajaran Biologi berkaitan dengan kemampuan, sehingga menjadi 

acuan siswa mampu atau tidak mampu pada pembelajaran, namun kenyataan 

dilapangan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik belum 

terberdayakan. Peserta didik yang memiliki keterampilan proses sains tinggi mampu 

menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui proses ilmiah, namun kenyataan 

dilapangan menunjukkan keterampilan proses sains masih rendah. Hasil analisis 

kebutuhan keterampilan proses sains yang penulis lakukan di kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung dari membagikan soal keterampilan proses sains, 

menunjukkan bahwa dari delapan kelas (X MIPA 1-X MIPA 8) dengan jumlah 

anggota 262 peserta didik menunjukkan hasil indikator keterampilan proses sains 

yang terdiri dari pengelompokkan atau mengklasifikasikan sebesar 42%, 
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memprediksi sebesar 44%, melakukan komunikasi sebesar 33%, mengajukan 

hipotesis sebesar 41%, merencanakan percobaan sebesar 36%, mengumpulkan 

alat/bahan/sumber sebesar 40%. Hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan  pada 

kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung dalam penilaian sikap ilmiah peserta 

didik masih rendah,  hal ini dibuktikan dari lembar angket sikap ilmiah yang 

dibagikan kepada 262 peserta didik menunjukkan nilai hasil indikator sikap ilmiah 

yang terdiri dari bekerja sama sebesar 34%, rasa ingin tahu sebesar 36%, bertanggung 

jawab sebesar 39%, toleran sebesar 37%, teliti sebesar 40%.  

Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik masih rendah, 

disebabkan oleh proses pembelajaran di kelas masih bersifat teoritis dan berpusat 

pada guru, hal ini sesuai dengan hasil wawancara guru mata pelajaran Biologi di 

SMA YP UNILA Bandar Lampung yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan 

wawancara bahwa guru menyatakan pada pembelajaran konvensional guru menjadi 

sumber pengetahuan sehingga siswa bersifat pasif dalam pembelajaran. Guru 

menyatakan bahwa model pembelajaran Inquiry Lab belum diterapkan dalam proses 

pembelajaran di SMA YP UNILA Bandar Lampung, kemudian keterampilan proses 

sains belum pernah dilatihkan dalam pembelajaran dan dalam penilaian sikap ilmiah 

peserta didik, guru belum memiliki skala sikap ilmiah, sehingga penilaian sikap 

ilmiah peserta didik dilakukan secara langsung saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Padahal dalam pembelajaran biologi selain tercapainya materi 

pembelajaran, siswa juga dituntut untuk memiliki keterampilan proses sains dan sikap 

ilmiah yang memadai. Proses pembelajaran yang hanya berpusat pada guru 
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mengakibatkan  peserta didik jarang diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, 

dan siswa cenderung mudah bosan.  

Hasil wawancara dengan guru tersebut, diperkuat dengan hasil wawancara 

peserta didik yang dilakukan di kelas bahwa guru tidak menggunakan laboratorium 

sebagai penunjang pembelajaran, peserta didik tidak paham dengan penyampaian 

materi biologi, peserta didik tidak aktif saat proses pembelajaran berlangsung. 

Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah belum dilatihkan dalam proses 

pembelajaran. 

Pemberdayaan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah dapat dilakukan 

melalui pembelajaran kepada siswa dalam kegiatan laboratorium dengan melakukan 

percobaan inkuiri. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan kegiatan laboratorium siswa 

banyak menggunakan keterampilan proses secara ilmiah.
7
 Berkenaan dengan model 

pembelajaran yang dibutuhkan di atas, solusi yang dibutuhkan adalah model 

pembelajaran yang mampu mengembangkan daya pikir ilmiah peserta didik. Salah 

satunya adalah Model Pembelajaran Inquiry Lab. 

Melalui model ini siswa belajar tentang hakikat sains sekaligus pengetahuan 

sains. Siswa tidak hanya tahu sekedar fakta tetapi proses mencari tahu fakta tersebut 

melalui kegiatan laboratorium, dengan mencari sendiri siswa akan memiliki 

kemampuan berpikir dan dapat menerapkan ilmunya serta meningkatkan life skill 

yang dimiliki. Siswa belajar cara membangun dasar pengetahuan dengan diskusi. 

                                                 
7
 Muh. Tawil, Liliasari, Keterampilan-keterampilan Sains dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran IPA (Makassar : Badan Penerbit UNM,2014),h.37. 
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Siswa belajar ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan pemahaman bukan 

dengan sekedar hafalan. Model ini salah satu tipe pembelajaran inkuiri. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh model pembelajaran inkuiri laboratorium adalah kemampuan siswa 

untuk memiliki keterampilan proses yang baik melalui penyelidikan ilmiah.  

Laporan kegiatan praktikum dapat berfungsi sebagai cara untuk 

mengembangkan kompetensi komunikasi ilmiah. Dengan model pembelajaran 

berwawasan inkuiri siswa dapat lebih terlibat aktif dalam kegiatan laboratorium serta 

dapat mengembangkan aspek afektik dan psikomotor. Selain itu kegiatan eksperimen 

dalam laboratorium dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman konseptual 

dan mengembangkan keterampilan proses sains yang relevan.
8
 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi Pencemaran 

Lingkungan dengan KD 3.1 Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak 

dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan dan KD 4.1 Memecahkan masalah 

lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian 

lingkungan. Materi pencemaran lingkungan dipilih dalam penelitian ini karena 

fenomena pencemaran lingkungan merupakan salah satu materi pelajaran yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga peneliti ingin mencoba menggunakan model 

pembelajaran Inquiry Lab untuk meningkatkan pemahaman materi pencemaran 

lingkungan tersebut. 

                                                 
8
 Suastra,Implementasi pembelajaran sains berbasis inkuiri di SLTP. Jurnal Pendidikan 

Biologi,(IKIP Negeri Singaraja : Pendidikan Biologi,2003),h,15. 
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Pada Model Pembelajaran Inquiry Lab peserta didik belajar dengan 

melakukan observasi untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan eksperimen, melakukan 

pengamatan dan pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan 

penemuan.  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Model Inquiry Lab Terhadap Keterampilan Proses Sains dan 

Sikap Ilmiah Peserta Didik Pada Materi Pencemaran Lingkungan Kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, teridentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya keterampilan proses sains peserta didik kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung. 

2. Rendahnya sikap ilmiah peserta didik kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

3. Pembelajaran biologi di kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung pada materi 

pencemaran lingkungan menggunakan model Direct Instruction (DI) dimana 

komunikasi model Direct Instruction (DI) lebih banyak terjadi komunikasi satu 

arah (One-way Communication), maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran sangat terbatas pula disamping itu, 
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komunikasi satu arah dapat mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki peserta 

didik akan terbatas pada apa yang diberikan.  

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran pada penelitian ini, maka 

ruang lingkup peneltian ini adalah: 

1. Model pembelajaran Inquiry Lab adalah tipe pembelajaran yang terdiri dari lima 

langkah meliputi fase berhadapan dengan masalah, fase pengumpulan data 

pengujian, fase pengumpulan data dalam eksperimen, fase formulasi dan 

penjelasan, fase analisis proses inquiry. 

2. Keterampilan proses sains yang diukur meliputi mengamati/observasi, 

mengelompokkan/klasifikasi, menafsirkan/interpretasi, meramalkan/prediksi, 

melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, 

merencanakan percobaan/penyelidikan, menggunakan alat/bahan/sumber, 

menerapkan konsep, melaksanakan percobaan/penyelidikan. 

3. Sikap ilmiah yang digunakan yang dikembangkan oleh Herlen meliputi rasa ingin 

tahu, bertanggung jawab, toleran, teliti dan bekerja sama. 

4. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung, yang terdiri dari kelas X MIPA 7 (kelas eksperimen) 

dan X MIPA 8 (kelas kontrol). 

5. Materi dalam pembelajaran untuk penelitian ini adalah materi perubahan dan 

pelestarian lingkungan hidup dengan KD 3.1 Menganalisis data perubahan 
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lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan dan 

KD 4.1 Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur 

ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan 

proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap ilmiah 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung? 

3. Apakah terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah peserta 

didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 

X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap 

ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah 

peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi: 

1. Peneliti, memberikan pengalaman mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Inquiry Lab. 

2. Peserta didik, yaitu dapat mengembangkan keterampilan proses sains sehingga 

peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pencemaran lingkungan. 

3. Guru, yaitu dapat menjadi masukan dan memberi solusi terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains. 

4. Sekolah, yaitu model pembelajaran Inquiry Lab yang digunakan dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi di SMA YP UNILA Bandar 
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Lampung dan sebagai masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran 

disekolah, dan dapat menggali keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta 

didik. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

 Untuk menghindari perbedaan masalah yang dimaksud dan memperhatikan 

judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab 

terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik. Model 

pembelajaran Inquiry Lab adalah aktivitas belajar siswa untuk memahami proses 

dan keterampilan berpikir layaknya ilmuan dan memahami karakteristik penelitian 

ilmiah. Pembelajaran ini difokuskan pada eksperimen, dimana siswa dengan 

bimbingan dari guru menguji teori yang telah dipelajari. 

2. Penelitian ini akan diterapkan pada peserta didik kelas X semester genap di SMA 

YP UNILA Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 pada materi pencemaran 

lingkungan. Terdapat dua kelas penelitian yaitu kelas X MIPA 7 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X MIPA 8 sebagai kelas kontrol. 

 

 



14 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kegiatan Laboratorium dalam Pembelajaran IPA 

Kegiatan laboratorium merupakan komponen yang penting dalam 

pembelajaran IPA. Kegiatan laboratorium pada hakikatnya ditujukan untuk 

membantu siswa mengembangkan pemahaman, kemampuan kognitif, berpikir kreatif 

dan sikap ilmiah melalui keterlibatannya dalam hand-on activity. Kegiatan 

laboratorium adalah salah satu metode pengajaran yang paling penting untuk 

memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna dalam pendidikan sains.   

Praktikum adalah istilah yang biasa digunakan di Indonesia untuk menunjuk 

kegiatan yang dikerjakan di laboratorium. Untuk menunjuk hal yang sama, literatur 

AS biasa menggunakan istilah kerja laboratorium (laboratory work), sedangkan 

literatur Inggris menggunakan istilah kerja praktik (practical work). Definisi kerja 

laboratorium adalah suatu bentuk kerja praktik yang bertempat dalam lingkungan 

yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam lingkungan yang 

disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang 

terencana, berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi dan memahami 
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fenomena.
1
 Jadi laboratorium merupakan wahana belajar. Kegiatan apapun yang 

dilakukan di laboratorium, khususnya guru, harus selalu memperhatikan tujuan-

tujuan instruksional yang antara lain diharapkan siswa dapat: 

(1) mengembangkan keterampilan dalam pengamatan, pencatatan data, 

pengukuran dan manipulasi alat yang diperlukan serta pembuatan alat-alat 

yang sederhana 

(2) bekerja dengan teliti dan cermat dalam mencatat dan menyusun laporan hasil 

percobaannya secara jelas dan objektif 

(3) bekerja secara teliti dan cerma serta mengenal batas-batas kemampuannya 

dalam pengukuran 

(4) mengembangkan kekuatan-kekuatan penalarannya secara kritis 

(5) memperdalam pengetahuan inkuiri dalam pemahaman terhadap cara 

pemecahan masalah 

(6) mengembangkan sikap ilmiah 

(7) memahami, memperdalam dan menghayati IPA yang dipelajarinya 

(8) dapat mendesain dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan 

menggunakan alat dan bahan yang sederhana. 

Kegiatan laboratorium merupakan pengalaman belajar yang direncanakan 

agar siswa berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran dengan pengamatan gejala. 

Pengalaman ini mungkin mempunyai susunan yang berbeda-beda, yang ditemukan 

oleh guru, buku pedoman laboratorium, fase-fase perencanaan, analisis dan 

interprestasi, aplikasi dan juga fase pelaksanaannya.
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wiyanto, Pengembangan Kemampuan Merancang dan Melaksanakan Kegiatan 

Laboratorium Fisika Berbasis Inkuiri  Bagi Mahasiswa Calon Guru, Disertasi (PPS Universitas 

Pendidikan Indonesia : Pendidikan Fisika, 2005), h,42. 
2
 Amien, Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Menggunakan Metode 

Diskoveri dan Inkuiri, (Jakarta: Depdikbud DIKTI, 1987),h.89 
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B. Tahapan Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Agar proses dan hasil dari pembelajaran sesuai dengan kemauan dan 

kemampuan peserta didik (guru dan siswa), serta memiliki hasil yang maksimal, 

maka pembelajaran berbasis inkuiri harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Adapun ketentuan tersebut meliputi lima tahapan pembelajaran yang 

kesemuanya harus dilakukan secara berurutan, yakni discovery learning, interactive 

demontration, inquiry lesson, inquiry lab dan hypothetical inquiry. Berikut lima 

tahapan yang dimaksud: 

1. Discovery Learning 

Yakni proses pembelajaran yang berfokus pada penemuan masalah (sumber 

pembelajaran) yang berasal dari pengalaman-pengalaman nyata siswa. Sehingga 

tujuan utama dari discovery learning tidak terletak pada pencarian aplikasi 

pengetahuan, melainkan suatu upaya untuk membangun pengetahuan secara induktif 

dari pengalaman-pengalaman siswa dan pengalaman merupakan sumber materi yang 

dapat dieksplorasi dalam proses pembelajaran. 

Dengan menggunakan pengalaman dan kenyataan hidup yang dialami siswa, 

mereka diajak untuk peka terhadap berbagai kejadian yang mereka saksikan atau 

alami secara langsung, yakni dengan cara mengenali, menganalisis, dan menemukan 

masalah dari kejadian-kejadian tersebut.
3
 

 

                                                 
3
 Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri Metode dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar,2015), h.110 
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2. Interactive Demontration 

Secara umum, tahap ini memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami 

materi pelajaran melalui demontrasi yang dilakukan oleh guru. Demontrasi tersebut 

dapat berupa percobaan sains, cuplikan video pendek, maupun cara-cara lain yang 

digunakan guru untuk memperagakan materi yang akan disampaikan. Proses 

demontrasi ini berjalan secara interaktif, dimana guru memberikan prediksi dan 

penjelasan tentang bagaimana sesuatu dapat terjadi serta membuka ruang interaksi 

dengan siswa. Sehingga siswa tidak hanya menyaksikan demontrasi, tetapi terlibat 

aktif dengan memberikan pendapat, masukan, atau bahkan kritik yang membangun. 

3. Inquiry Lesson 

Tahap ini merupakan tingkatan dimana keterlibatan aktif siswa menjadi kunci 

pokoknya. Guru hanya akan berperan sebagai pengawas dan pembimbing. Siswa 

diminta untuk „melakukan sendiri‟ penelitian atau eksperimen (sesuai kebutuhan 

materi yang dibahas). Tahap ini merupakan juga tahap transisi antara demontrasi dan 

laboratory experience (kegiatan laboratorium). Dalam tahap ini siswa akan terlibat 

dalam kegiatan eksperimen yang lebih kompleks; eksperimen dilakukan dengan 

mempertimbangkan adanya variabel-variabel percobaan yang saling mempengaruhi 

terhadap proses eksperimen. Siswa pun mulai mengidentifikasi jenis-jenis variabel 

dan mengontrol variabel-variabel tersebut. Dalam tahap ini, bimbingan dari guru 
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lebih banyak diberikan secara langsung melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan 

membimbing.
4
 

4. Inquiry Lab 

Dalam tahap ini, proses pembelajaran difokuskan pada eksperimen, dimana 

siswa dengan bimbingan guru menguji teori yang telah dipelajari. Meskipun 

menggunakan kata “laboratorium”, tahap ini bukan berarti hanya diperuntukkan bagi 

pelajaran sains; untuk pelajaran ilmu sosial, laboratoriumnya adalah masyarakat dan 

alam sekitar. Dalam inquiry lab setidaknya terdapat tiga jenis pembelajaran yang 

dapat dilakukan: 

a. Guided inquiry lab 

Kegiatan laboratorium jenis ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan eksperimen dan pengujian lab dengan bimbingan dari guru. Fokus utama 

pada kegiatan ini meliputi kemampuan untuk melakukan identifikasi variabel, dan 

menghitung data. Adapun ciri khusus dari tahap guided inquiry lab ialah adanya 

kegiatan pre-lab atau diskusi di awal pembelajaran serta adanya multiple leading 

questioning (pertanyaan yang menuntun) dari guru untuk melakukan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan prosedur. Kegiatan pre-lab berfungsi untuk 

membangkitkan kembali ingatan dan pengetahuan terdahulu siswa, serta memberi 

umpan balik kepada guru tentang pengetahuan terdahulu tersebut, sedangkan multiple 

leading questioning atau pertanyaan penuntun berperan sebagai suatu prosedur 

percobaan tidak langsung. 

                                                 
4
 Ibid. h. 113. 
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b. Bouded inquiry lab 

 Kegiatan laboratorium jenis ini lebih berfokus pada peningkatan kemampuan 

dan kemandirian siswa dalam merancang dan melakukan eksperimen dengan hanya 

sedikit bantuan dari guru dan tidak pula diawali dengan pre-lab yang jelas. Siswa 

diberi kesempatan untuk secara mandiri mengeksplorasi pengetahuan yang telah 

miliki menggunakan alat-alat laboratorium. Guru cukup memastikan bahwa siswa 

telah mengerti „bagaimana‟ cara menggunakan alat-alat tersebut, sementara tentang 

„apa‟ yang akan dilakukan dengan alat-alat laboratorium diserahkan sepenuhnya 

kepada siswa. 

c. Free inquiry  lab 

 Tahap terakhir dari inquiry lab ialah free inquiry lab. Sesuai dengan namanya, 

kegiatan ini memberikan kebebasan yang lebih banyak bagi siswa dibandingkan 

dengan aktivitas-aktivas lab sebelumnya. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi 

sebuah masalah untuk dipecahkan dan kemudian menyusun sebuah rancangan 

eksperimen. Panduan guru diganti dengan panduan dari siswa sendiri, sedangkan 

aktifitas pre-lab ditiadakan. Karena free inquiry lab membutuhkan kemampuan yang 

lebih dari siswa, maka tahap ini jarang digunakan didalam kelas reguler; kegiatan ini 

lebih baik dilakukan diluar jam kelas reguler, seperti penugasan akhir pekan, akhir 

semester, atau penugasan dengan jangka waktu pengerjaan cukup lama.
5
 

 

 

                                                 
5
 Ibid. h. 116. 
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5. Hypothectical Inquiry 

 Dalam tahap terakhir ini, fokus pembelajaran beralih pada pembentukan 

suasana belajar yang mampu mendorong dan membimbing siswa untuk membuat 

hipotesa atas teori atau fenomena yang ada, sehingga siswa dapat menjelaskan secara 

logis perihal sebab, proses, dan hasil atas teori atau fenomena tersebut. Tahap ini 

memberi kesempatan pada siswa untuk menjelaskan suatu hal dengan bahasa mereka 

sendiri (bukan penjelasan yang mereka copy-paste dari buku) dengan disertai data 

atau hasil pengujian yang akurat.
6
 

 

C. Model Pembelajaran Inquiry Lab  

Model pembelajaran Inquiry Lab adalah aktivitas belajar siswa untuk 

memahami proses dan keterampilan berpikir layaknya ilmuan dan memahami 

karakteristik penelitian ilmiah. Pembelajaran ini difokuskan pada eksperimen, dimana 

siswa dengan bimbingan dari guru menguji teori yang telah dipelajari. Model ini 

salah satu tipe pembelajaran Inkuiri. 

Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru 

harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun 

yang diajarkannya.
7
 Model Inquiry bertujuan untuk mengorganisasi pengetahuan 

                                                 
6
 Ibid. h. 117. 

7
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Surabaya: Kencana Prenada 

Media Group,2009), h.114  
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yang dimiliki siswa sebagai fondasi yang kuat berdasarkan konsep metode ilmiah. 

Model ini berusaha untuk mengajarkan berbagai keterampilan dan bahasa ilmiah. 

Kegiatan laboratorium dapat medorong kemampuan-kemampuan berpikir 

seperti mendeskripsikan pengetahuan secara efektif, menginterpretasikan konsep atau 

prinsip, dan membangun konsep serta representasi ilmiah. Konsep-konsep serta 

prinsip penting tersebut dibangun melalui peramalan, pengujian ramalan, inferensi, 

dan konflik kognitif. Pembelajaran berbasis inkuiri laboratorium menekankan pada 

aktivitas dalam membantu siswa belajar dan memahami proses dan keterampilan 

berpikir layaknya ilmuan dan memahami karakteristik penelitian ilmiah. 

Model pembelajaran inkuiri laboratorium memiliki sejumlah langkah 

termasuk aktif mengidentifikasi suatu topik atau masalah, menghasilkan pertanyaan 

yang akan diteliti, menyelidiki masalah dengan melakukan penelitian yang relevan, 

berpikir kritis tentang masalah yang akan dipecahkan, menjawab pertanyaan yang 

diajukan, menarik kesimpulan dan merefleksikan pada proses penyelidikan. Kegiatan 

dalam pembelajaran Inquiry Lab akan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi 

gejala dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mendesain dan 

melaksanakan cara pengujian hipotesis, mengorganisasikan dan menganalisis data,  

menarik kesimpulan dan mengkomunikasikannya.
8
 

                                                 
8
 Basori. Model Kegiatan Laboratorium Berbasis Problem Solving Pada Pembelajaran 

Konsep Pembiasan Cahaya Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Dan Pemahaman Konsep 

Siswa SMP, Jurnal Pendidikan Fisika, (Universitas Pendidikan Indonesia : Pendidikan Fisika,2007),1 

(1), h.1-5.  
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Kegiatan laboratorium dalam model Inquiry Lab diselenggarakan terintegrasi 

dengan pembelajaran di kelas, sehingga fakta-fakta yang teramati di laboratorium 

dapat secara langsung digunakan dalam membangun dan mengembangkan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip. Konsep-konsep dan hukum-hukum yang telah dibangun 

akan menjadi lebih mudah dan lama diingat oleh siswa. 

Karakteristik dasar dari pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis 

pada penyelidikan ilmiah, keterampilan berpikir, memerlukan integrasi pengetahuan 

antar siswa yang mandiri dan mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup.
9
 

Menurut Wenning langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model Inquiry Lab adalah sebagai berikut: 

1. Fase berhadapan dengan masalah 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada suatu permasalahan, diantaranya 

dengan menyajikan situasi yang saling bertentangan. Guru menjelaskan secara garis 

besar prosedur penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini guru membimbing 

siswa dengan cara mengajukan pertanyaan pembimbing. Siswa juga harus 

menggunakan beberapa keterampilan proses mereka dalam menjawab pertanyaan 

guru, untuk mengidentifikasi masalah. 

 

 

 

                                                 
9
  Hidayat, Wahyu. 2004. “Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Kegiatan 

Laboratorium Pada Pokok Bahasan Koloid”. Bandung, (Tesis Magister PPs UPI, Bandung 2014), h. 

25. 
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2. Fase pengumpulan data pengujian (aktivitas pre-lab inquiry) 

Pada fase ini siswa berusaha untuk mengumpulkan data informasi sebanyak-

banyaknya, tentang masalah yang mereka hadapi. Data tersebut dapat diperoleh 

berdasarkan kondisi atau hakikat objek dengan menguji bagaimana proses terjadinya 

masalah tersebut. Kemudian siswa merumuskan hipotesis (menciptakan hubungan-

hubungan dengan sesuatu yang telah diketahui). 

3. Fase pengumpulan data dalam eksperimen 

Pada fase ini dilakukan osilasi terhadap data-data yang menjadi inti masalah 

yang dihadapi melalui kegiatan investigasi di laboratorium. Siswa dapat 

mengintrogasikan elemen-elemen dari hasil isolasi ke dalam suatu masalah, untuk 

melihat apakah peristiwanya akan menjadi lain. 

4. Fase formulasi dan penjelasan 

Pada fase ini siswa mengorganisasi dan menganalisis data, menghubungkan 

dengan hipotesis, memprediksi, menseleksi temuan yang sesuai dengan apa yang 

telah diketahui, kemudian menginterpretasikannya (menarik kesimpulan). Sedangkan 

guru merumuskan penjelasan untuk membimbing siswa yang menemui kesulitan 

dalam mengemukakan informasi yang mereka peroleh untuk memberikan uraian yang 

jelas, guru dapat memberikan penjelasan yang sederhana saja. 

5. Fase analisis proses inquiry 

Pada fase ini siswa diminta untuk menganalisis proses penelitian untuk 

memperoleh prosedur yang lebih efektif, atau menentukan temuan yang dapat 

digunakan memprediksi fenomena lain dengan mendesain prosedur baru. Model 
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inkuiri laboratorium dibagi menjadi dua aktivitas yaitu aktivitas pre-lab dan aktivitas 

inkuiri laboratorium. Aktivitas pre-lab diawali oleh suatu permasalahan baik yang 

diajukan oleh siswa maupun diberikan oleh guru. Dari permasalahan siswa membuat 

hipotesis atau dugaan sementara yang berupa jawaban berdasarkan pengetahuan awal. 

Kemudian dalam aktivitas inquiry, siswa diberi kebebasan seluas-luasnya dalam 

mengidentifikasi dan melakukan penelitian untuk menemukan konsep baru.
10

 

 

D. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Inquiry 

Pembelajaran Inquiry merupakan pembelajaran yang banyak dianjurkan, 

karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pembelajaran inquiry menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran inquiry ini dianggap 

lebih bermakna. 

2. Pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar 

sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3. Inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan 

perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4. Pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. Artinya peserta didik memiliki kemampuan belajar 

bagus tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lemah dalam belajar. 

                                                 
10

 Ibid, h. 157.   
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Disamping memiliki keunggulan, pembelajaran inquiry juga mempunyai 

kelemahan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Jika digunakan sebagai pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan peserta didik. 

2. Pembelajaran Inquiry sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur 

dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 

3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang 

panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik 

menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran Inquiry ini akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap pendidik.
11

 

 

E. Keterampilan Proses Sains (KPS)  

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, atau untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 

Keterampilan proses melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, 

manual dan sosial. Keterampilan intelektual memicu siswa menggunakan pikirannya. 

                                                 
11

 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kotekstual dalam Pembelajaran  Abad 21, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia,2014),h. 344 
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Keterampilan manual melibatkan siswa dalam menggunakan alat dan bahan, 

mengukur, menyusun atau merakit alat.  

Keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan 

kemampuan kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam 

suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Keterampilan proses sains memungkinkan siswa untuk mengikat informasi baru 

dengan informasi lama.  

Siswa secara bertahap membangun fakta-fakta kecil bersama-sama untuk 

menghasilkan pemahaman yang lebih besar dari konsep. Siswa perlu kemampuan 

untuk menguji ide-ide lama dan baru menggunakan keterampilan proses sains, untuk 

membangun hubungan yang bermakna antara fakta. Keterampilan proses sains dapat 

membantu guru dalam mengajarkan sains karena siswa lebih termotivasi untuk 

belajar, siswa belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri dan siswa 

menjadi lebih ingat informasi yang mereka dapatkan.
12

 

Belajar sains atau biologi secara bermakna baru dialami siswa apabila siswa 

terlibat aktif secara intelektual, manual dan sosial. Pengembangan keterampilan 

proses sains sebagai proses dan produk. Keterampilan proses perlu dikembangkan 

melalui pengalaman langsung, sebagai pengalaman belajar dan disadari ketika 

kegiatannya sedang berlangsung. Namun apabila dia sekedar melaksanakan tanpa 

menyadari apa yang sedang dikerjakannya, maka perolehannya kurang bermakna dan 

                                                 
12

 Muh. Tawil, Liliasari, Op. Cit. h.39. 
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memerlukan waktu lama untuk menguasianya.
13

 Kesadaran tentang apa yang sedang 

dilakukannya, serta keinginan untuk melakukannya dengan tujuan untuk 

menguasainya adalah hal yang sangat pentin.  Ada beberapa alasan pentingnya KPS 

bagi siswa diantaranya karena perkembangan ilmu pengetahuan semakin cepat 

sehingga para guru tidak mungkin lagi mengajarkan semua fakta dan konsep kepada 

anak didiknya, kemudian siswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan 

abstrak jika disertai dengan contoh-contoh yang wajar sesuai dan kondisi yang 

dihadapi dengan cara mempraktekan sendiri.  

Penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak namun penemuannya 

bersifat relatif. Suatu teori mungkin terbantah dan ditolak setelah orang mendapatkan 

data baru yang mampu membuktikan kekeliruan teori yang dianut muncul lagi teori 

baru yang prinsipnya mengandung kebenaran relatif. Proses pembelajaran seharusnya 

pengembangan konsep tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai dari diri 

anak didik.
14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Mintohari, Suryanti dan Widodo,Keterampilan Proses Dalam IPA. Universitas Negeri 

Surabaya, tersedia.http://pjjpgsd.unesa.ac.id/dok/1.Suplemen-1Ketr%20Proses%20dan%20inkuiri.pdf. 

(Diakses pada hari Kamis 12 Januari 2017). 
14

 Ibid. h, 48. 

http://pjjpgsd.unesa.ac.id/dok/1.Suplemen-1
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Tabel 2.1  

Indikator Keterampilan Proses Sains 
Keterampilan Proses Sains Indikator 

Mengamati 

(observasi) 

a. Menggunakan berbagai indera 

b. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan 

Mengelompokan 

(Klasifikasi) 

a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah 

b. Mencari perbedaan dan persamaan 

c. Mengontraskan ciri-ciri 

d. Membandingkan 

e. Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan 

Menafsirkan 

(Interpretasi) 

a. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan 

b. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan 

c. Menyimpulkan 

Meramalkan 

(Prediksi) 

a. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan 

b. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang 

belum diamati 

Melakukan Komunikasi a. Mendeskripsikan atau menggambarkan data empiris hasil 

percobaan/pengamatan dengan grafik/tabel/diagram atau 

mengubahnya dalam bentuk salah satunya 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis dan 

jelas 

c. Menjelaskan hasil percobaan/penyelidikan 

d. Membaca grafik atau tabel diagram atau diagram 

e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah/peristiwa 

Mengajukan Pertanyaan a. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa 

b. Bertanya untuk meminta penjelasan 

c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis 

Mengajukan Hipotesis a. Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu kemungkinan 

penjelasan dari suatu kejadian 

b. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya 

dalam memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara 

pemecahan masalah 

Merencanakan Percobaan/ 

Penyelidikan 

a. Menentukan alat, bahan, atau sumber yang akan digunakan 

b. Menentukan variabel atau faktor penentu 

c. Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat 

d. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah 

kerja 

Menggunakan 

Alat/Bahan/Sumber 

a. Memakai alat/bahan/sumber 

b. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan/sumber 

Menerapkan konsep a. Menggunakan konsep/prinsip 

 yang telah dipelajari dalam situasi baru 

b. Menggunakan konsep/prinsip pada pengalaman baru untuk 

menjelaskan apa yang sedang terjadi 

Melaksanakan 

Percobaan/Penyelidikan 

a. Penilaian proses dan hasil belajar IPA menuntut teknik dan 

cara – cara penilaian yang lebih komprehensif 

b. Aspek hasil belajar dinilai harus menyeluruh yaitu aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

c. Teknik penilaian dari instrumen penilaian seyogyanya lebih 

bervariasi 

(Sumber :Muh. Tawil, Liliasari, 2014) 
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F. Sikap Ilmiah 

1. Pengertian Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah mengandung dua makna yaitu attitude toward science dan 

attitude of science. Sikap yang pertama mengacu pada sikap terhadap sains 

sedangkan sikap yang kedua mengacu pada sikap yang melekat setelah mempelajari 

sains. Jika seseorang memiliki sikap tertentu, orang itu cenderung berperilaku secara 

konsisten pada setiap keadaan. Dari pandangan tersebut, sikap ilmiah dikelompokkan 

menjadi dua yaitu; (1) seperangkat sikap yang menekankan sikap tertentu terhadap 

sains sebagai suatu cara memandang dunia serta dapat berguna bagi pengembangan 

karir di masa datang, dan (2) seperangkat sikap yang jika diikuti akan membantu 

proses pemecahan masalah.
15

 

Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang menerima pendapat orang lain dengan 

baik dan benar yang tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan juga 

keterbukaan. Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah 

pembentukan sikap ilmiah. Salah satu cara untuk mengembangkan sikap ilmiah 

adalah dengan memperlakukan siswa seperti ilmuan muda sewaktu anak mengikuti 

kegiatan pembelajaran sains.16 Sikap ilmiah dalam pembelajaran Sains sering 

dikaitkan dengan sikap terhadap Sains. Keduanya saling berhubungan dan keduanya 

mempengaruhi perbuatan. Carin & Sund menyatakan bahwa pembelajaran biologi 

                                                 
15

 Dewi Shinta, Analisis Sikap Ilmiah Siswa pada Pembelajaran yang Menggunakan Metode 

Praktikum pada Materi Termokimia Reaksi Eksoterm dan Endoterm di SMA Negeri 4 Kota Jambi 

Kelas XI IPA 1 .(Artikel Universitas Jambi, 2014) 
16

 Sari, Prima Mutia,Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Praktikum terhadap 

Keterampilan Proses Sains, Sikap Iilmiah dan Penguasaan Konsep Sistem Regulasi. (Thesis 

Universitas Pendidikan Indonesia,Bandung,2013),h.32. 
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sebagai bagian dari sains, sesuai hakikat pembelajarannya mengandung tiga hal yaitu 

proses, produk, dan sikap. Biologi sebagai proses berarti bahwa  biologi merupakan 

suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan, biologi sebagai produk berarti bahwa 

dalam biologi terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori yang 

sudah diterima kebenarannya, dan biologi sebagai sikap artinya bahwa dalam 

pembelajaran biologi terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif.
17

  

Hal ini sejalan dengan pendapat Harlen menyatakan beberapa sikap ilmiah 

yang penting dalam memahami sains, adalah sebagai berikut: 

a. Skeptis dan curiga, yaitu selalu melakukan penyelidikan untuk menemukan 

berbagai hal baru dan menuntut bukti yang tepat untuk dapat dinyatakan serta 

menghindari hasil akhir yang tidak beralasan.  

b. Objektif dan tidak dogmatis yaitu mereka menunjukkan keintelektualan, 

keintegritasan, menghindari kesalahan yang bersumber dari diri sendiri, serta 

bersikap terbuka untuk perbaikan dihadapan bukti yang tak dapat dipertentangkan.  

c. Logis dan kreatif yaitu mereka mencoba untuk menyediakan penjelasan yang 

masuk akal atas dasar fakta yang telah diterima. 

                                                 
17

Suciati, Aryana, Setiawan, “Pengaruh Model Pembelajaran Siklus Belajar Hipotetik-

Deduktif Dengan Setting 7E Terhadap Hasil Belajar Ipa Ditinjau Dari Sikap Ilmiah Siswa SMP” 

(Jurnal Pasca Sarjana Universitas Ghanesa, Singaraja, 2014), h. 2. 
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d. Jujur dan terpercaya yaitu mereka menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah 

suatu cakupan sosial, dan mentaati prinsip yang etis tentang masyarakat ilmu 

pengetahuan.
18

 

2. Indikator-indikator Sikap Ilmiah 

Salah satu aspek tujuan dalam mempelajari ilmu alamiah adalah pembentukan 

sikap ilmiah. Orang yang berkecimpung didalam ilmu alamiah akan terbentuk sikap 

ilmiah antara lain yaitu:
19

 

a. Rasa ingin tahu 

Ingin tahu adalah selalu berusaha mengetahui lebih mendalam dari apa yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. 

b. Jujur 

Merupakan sikap seseorang yang menyatakan segala sesuatunya dengan 

sesungguhnya dan apa adanya. 

c. Ketelitian 

Teliti artinya bertindak hati-hati. Dalam melakukan penelitian, sehingga akan 

mengurangi kesalahan-kesalahan dan menghasilkan data yang baik. 
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http://mediafunia.blogspot.co.id/2013/01/hakikat-sains-dalam-dunia-pendidikan.html (15 Januari 
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Susanti, “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Keterampilan Berpikir 

Kreatif dan Sikap Ilmiah Pada Materi Nutrisi” (On-line), tersedia di: 
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d. Bekerja sama 

Bekerja sama adalah sikap yang berupaya membantu dan meringankan masalah 

yang ada secara bersama dengan anggota lain. 

e. Ketekunan 

Tekun berarti tidak mudah putus asa. Seringkali dalam membuktikan suatu 

masalah, penelitian harus diulamg-ulang untuk mendapatkan data yang akurat. 

f. Objektif 

Objektif artinya sesuai dengan fakta yang ada. Artinya, hasil penelitian tidak boleh 

dipengaruhi perasaan pribadi.  

g. Toleran 

Seseorang tidak merasa bahwa dirinya benar, bahkan dia bersedia mengakui 

bahwa pendapat orang lain lebih benar. 

h. Bertanggung jawab 

Biasanya menanggung segala sesuatu resiko dari tindakan yang telah dilakukan, 

memikul dan menanggung akibat yang ditimbulkan. 

i. Kritis 

Tidak langsung menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat, kebiasaan 

menggunakan bukti-bukti pada waktu menarik kesimpulan.
20
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G. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran, menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 

02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain kedalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) 

air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi 

kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya.  

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai 

aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap 

pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu 

lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar 

terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk 

hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan 

berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini beban 

pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah 

industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat.
21
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Di dalam Al-Qur‟an Allah SWT berfirman dalam surat Al-„Araf ayat 56 yang 

berbunyi : 

 َوَلا ُتْفِسُدْوا ِفى اْلَأْرِض َبْعَد َواْدُعْىُه ِإْصَلاِحَها َخْىًفا وََّطَمًعاۗ ِإَّن َرْحَمَة الّلِٰو

 َقِرْيٌب مَِّن  اْلُمْحِسِنْين                                                                                         

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allahi sagat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”(Al-

„Araf: 56.)
22

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang siapapun membuat 

kerusakan dibumi dalam segala bidang. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini 

dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu dijadikan Allah SWT untuk manusia agar dapat 

diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tetpai bukan untuk dirusak dan 

dibinasakan.  

Saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan 

laju yang sangat cepat. Beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat 

dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. 

Macam-macam pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat 

penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. 

Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dan lain-lain 

                                                 
22

Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 157. 
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juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak 

dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal 

dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  

Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah 

organik seperti air comberan (sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen 

pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat 

berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam 

polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksinorganik, minyak, nutrien 

dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan 

oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
23

 

2. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansifisik, kimia, 

atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, 

hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. 

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan 

manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau 

polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan 

dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun 

global.  

                                                 
23
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Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. 

Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber 

pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara 

primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah 

substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer 

di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari 

pencemaran udara sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, 

dinamik, dan rapuh. Belakangan ini pertumbuhan keprihatinan akan efek dari emisi 

polusi udara dalam konteks global dan hubungannya denganpemanasan 

global, perubahan iklim dan deplesi ozon di stratosfer semakin meningkat. 

3. Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk 

dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: 

kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; 

penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-

permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air 

limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang 

ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). 

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka 

ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran 

yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. 
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Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepadamanusia ketika 

bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. 

4. Pencemaran Suara  

Pencemaran suara atau kebisingan dapat diartikan sebagai suara atau bunyi 

yang dapat mengganggu atau merusak pendengaran manusia dan hewan. Kebisingan 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Kebisingan Impulsive, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus menerus, 

misalnya suara palu ketika orang memaku. 

2) Kebisingan Kontinue, yaitu kebisingan yang datangnya secaraterus-menerus 

dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya suara mesin yang dihidupkan. 

3) Kebisingan Semi Kontinue, yaitu kebisingan kontinue yang hanya sekejap, 

kemudian hilang tapi ada kemungkinan akan terulang, misalnya suara kereta 

api atau pesawat terbang yang lewat. 

Tingkat kebisingan dapat diukur dengan satuan unit pengukur desibel (dB). 

Angka nilai ambang batas suara adalah 85 desibel. Semakin besar desibelnya, 

semakin besar juga resiko kerusakan yang ditimbulkan suara tersebut sehingga waktu 

kontak dengan suara yang diperbolehkan akan semakin kecil.
24
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H. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari melalui proses ilmiah, namun pembelajaran biologi saat ini umumnya 

lebih terorientasi  pada aspek produk sains sehingga kurang mengembangkan proses 

sains dan sikap ilmiah karenanya KPS siswa menjadi kurang berkembang. Padahal 

keterampilan proses sains merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh 

siswa dalam memproses pelajaran. Pembelajaran sains yang masih sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masih berpusat pada guru, 

mengakibatkan tidak berkembangnya gagasan-gagasan yang dimiliki peserta didik, 

juga menyebabkan tidak diperolehnya pengalaman untuk memahami konsep secara 

utuh oleh peserta didik. Pembelajaran yang cenderung teacher centered menyebabkan 

hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran masih rendah. Penyebab lain 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan sains peserta didik adalah peserta didik 

seharusnya diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk pengalaman belajarnya 

dengan cara meningkatkan keterampilan proses sains.   

Keterampilan proses sains peserta didik masih rendah mengakibatkan perlu 

adanya perbaikan terhadap proses pembelajaran, salah satu cara yang dapat 

digunakan yaitu dengan menggunakan model Inquiry Lab. Model Inquiry Lab adalah 

aktivitas belajar siswa untuk memahami proses dan keterampilan berpikir layaknya 

ilmuan dan memahami karakteristik penelitian ilmiah. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

model pembelajaran inkuiri laboratorium adalah kemampuan siswa untuk berpikir 
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kreatif, kritis, dan memiliki keterampilan proses yang baik melalui penyelidikan 

ilmiah. 

Tabel 2.2 

Bentuk Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mampu mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan proses 

yang baik melalui penyelidikan ilmiah serta menemukan konsep sendiri 

dalam proses ilmiah. 

 

 

Keterampilan proses sains rendah, sikap ilmiah  rendah, pembelajaran 

yang digunakan masih bersifat teacher centered sehingga lebih banyak 

terjadi komunikasi satu arah (One-way Communication) 

 

. 

 

Model pembelajaran yang tepat, meningkatkan keterampilan proses 

sains dan sikap ilmiah peserta didik 

Model pembelajaran Inquiry Lab 

Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

terberdayakan 
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I. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0A : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 

X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

H1A : Terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan 

proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung. 

2. H0B : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap 

ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung. 

H1B : Terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap ilmiah 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung. 

3. H0AB : Tidak terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah 

peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

H1AB : Terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah peserta 

didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Yayasan Pembina UNILA Bandar 

Lampung, Jalan Jenderal R. Suprapto No. 88, Tanjung Karang, Bandar Lampung. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester genap, bulan Mei 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

quasi eksperimen (eksperimen semu), karena peneliti tidak memungkinkan untuk 

mengontrol semua variabel yang muncul. Rancangan eksperimen dalam penelitian 

yang dilakukan adalah dengan pola posttest-only control design.  

Tabel 3.1 

            Desain Faktorial 2x3 

Model Pembelajaran 
Sikap Ilmiah 

Tinggi Sedang Rendah 

Inquiry Lab TIL SIL RIL 

Direct Instruction TDI SDI RDI 

 

Keterangan: Huruf pertama menyatakan model pembelajaran yang digunakan yaitu 

Inquiry Lab (IL) dan Direct Instruction (DI), dan huruf selanjutnya menyatakan 

kategori sikap ilmiah (Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R)). 
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C. Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel yaitu variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan 

variabel yang dipengaruhi (variabel terikat). Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan Variabel 

X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran Inquiry 

Lab. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya perlakuan dari 

variabel bebas atau disebut variabel Y. Dalam penelitian ini variabel terikatnya 

adalah keterampilan proses sains (Y1) dan sikap ilmiah dengan lambang (Y2). 

Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengaruh Variabel X dengan Y1 dan Y2 

D. Populasi dan Sampel  

  Penelitian ini dilaksanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung semester 

genap pada Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek penelitian terdiri dari populasi dan 

sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup, populasi berhubungan dengan data bukan manusianya. Populasi terdiri atas 

X 

Y1 

Y2 
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subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.
1
 Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA SMA YP UNILA 

Bandar Lampung yang terdiri dari 8 kelas yang berjumlah 262 siswa. Sedangkan 

sampel penelitian ini adalah kelas X MIPA 7 yang berjumlah 32 siswa dan kelas X 

MIPA 8 yang berjumlah 32 siswa. 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas, dengan cara 

menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas X yang ada di sekolah, kemudian 

diundi hingga 2 kali pengambilan acak. Pengambilan acak pertama untuk menentukan 

kelompok kelas eksperimen yang memperoleh model pembelajaran Inquiry Lab 

sedangkan pengambilan acak yang kedua untuk menentukan kelompok kelas kontrol 

yang memperoleh model pembelajaran Direct Instruction. 

Langkah-langkah pengundian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas X yang ada disekolah, 

yaitu sebanyak delapan lembar kertas undian. Kertas undian tersebut bertuliskan 

kelas X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 5, X MIPA 6, X 

MIPA 7, X MIPA 8. 

                                                 
1
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(Bandung: Alfabeta,2012,h.117. 
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b. Peneliti mengundi dengan melakukan dua kali pengundian. Pengundian pertama 

muncul kelas X MIPA 7 yang dijadikan sebagai kelas eksperimen, pengundian 

kedua muncul kelas X MIPA 8 yang dijadikan kelas kontrol. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

a. Menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran 

yang mendukung penelitian. 

b. Mengkaji keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. 

c. Menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri atas; silabus, rancangan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran Inquiry 

Lab untuk materi pencemaran lingkungan dan lembar kerja peserta didik 

(LKPD) yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi; 

perangkat tes soal keterampilan proses sains peserta didik pada materi 

pencemaran lingkungan, lembar observasi keterampilan proses sains dan 

angket sikap ilmiah. 

e.  Menyusun langkah-langkah model pembelajaran Inquiry Lab. 

f. Perbaikan Instrumen penelitian berdasarkan hasil judgement oleh dosen-dosen 

ahli dalam bidang kajian. 
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2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Kelas Eksperimen 

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggununakan model pembelajaran 

Inquiry Lab. 

3. Membagi kelompok belajar menjadi enam, masing-masing terdiri dari 5-6 

peserta didik. Kelompok dibuat heterogen dengan tingkat kepandaiannya 

dengan mempertimbangkan keharmonisan kerja kelompok. 

4. Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik. 

5. Memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. 

6. Setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka. 

7. Guru menuntun peserta didik untuk mengambil kesimpulan. 

8. Melaksanakan postest  keterampilan proses sains pada materi pencemaran 

lingkungan. 

9. Membagikan angket sikap ilmiah. 

b. Kelas Kontrol 

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggununakan model pembelajaran 

Direct Intruction. 

3.  Melaksanakan postest   pada materi pencemaran lingkungan. 
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4. Membagikan angket sikap ilmiah. 

c. Tahap Pasca Pelaksanaan 

1. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada tahapan 

pelaksanaan penelitian. 

2. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh. 

3. Menyimpulkan hasil analisis data. 

4. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi). 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan keterangan-keterangan atau bukti-bukti mengenai objek yang 

akan diteliti. Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tekni-teknik sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta didik. Tes 

yang akan diberikan kepada peserta didik berbentuk 10 soal essay. Tes ini berupa 

tertulis, penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap indikator-

indikator keterampilan proses sains pada materi pencemaran lingkungan. 

 Pada penelitian ini digunakan standar mutlak untuk menentukan nilai yang 

diperoleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan rumus: 
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𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎ℎ 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

Keterangan : 

Skor mentah   : skor yang diperoleh peserta didik 

Skor maksimal  : skor maksimal x banyaknya soal 

 

Tabel 3.2 

Kategorisasi Persentase Skor Penilaian Keterampilan Proses Sains 

 

Tingkat Penguasaan Kategori 

86-100% Sangat baik 

76-85% Baik 

60-75% Cukup 

55-59% Kurang 

≤ 54% Kurang sekali 
Sumber : Purwanto, N. Prinsip-prinsip dan Teknik  Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

2. Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Instrumen ini digunakan untuk menilai Keterampilan Proses Sains peserta 

didik selama proses praktikum materi pencemaran lingkungan. Lembar observasi 

memiliki 24 pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator Keterampilan 

Proses Sains. Lembar observasi diisi dengan chek list pada jawaban “Ya” atau 

“Tidak” yang menilai atau observernya adalah guru dan peneliti. Keterampilan Proses 

Sains peserta didik dapat diketahui melalui bobot nilai untuk jawaban “Ya” adalah 

satu, sedangkan jawaban “Tidak” adalah nol. Lembar observasi ini berupa semua 

indikator keterampilan proses sains yang akan dinilai seperti mengamati/observasi, 

mengelompokkan/klasifikasi, menafsirkan/interpretasi, meramalkan/prediksi, 

melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, 
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merencanakan percobaan/penyelidikan, menggunakan alat/bahan/sumber, 

menerapkan konsep, melaksanakan percobaan/penyelidikan. 

3. Angket Sikap Ilmiah 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket 

berbentuk skala likert yang terdiri dari 20 item pernyataan yang dilengkapi dengan 

pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk 

pernyataan positif skornya sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 

1, sedangkan untuk pernyataan negatif sebaliknya. Angket adalah teknik 

pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk 

diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan-

tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
2
  

Data angket respon peserta didik dianalisis dengan cara menghitung 

presentase jawaban peserta didik menggunakan rumus berikut: 
3
  

% 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 M. Iqbal Hasan, Metodologi penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet ke-1 

2002), h. 83. 
3
 Suharsimi arikunto. Op.Cit. h. 93. 
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Tabel 3.3 

Kriteria Sikap Ilmiah 

 

Propotion Corret (P)/ Nilai Interprestasi 

Antara 0,81 sampai 1,0 Tinggi 

Antara 0.61 sampai 0,80 Cukup 

Antara 0,41 sampai 0,60 Agak Cukup 

Antara 0,21 sampai 0,40 Rendah 

Antara 0,0 sampai 0,20 Sangat Rendah 
Sumber : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rhineka cipta, Jakarta, 

2006. 

 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto pada saat proses penelitian 

berlangsung. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur 

yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena tersebut disebut variabel 

penelitian.
4
  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.
5
 Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu 

diadakan uji coba instrumen untuk mengukur validitas dan reabilitas tes atau angket 

                                                 
4
 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Bandung: Alfabeta,2013), h. 

44. 
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.192. 
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sebelum digunakan pada sampel yang akan diteliti. Uraian dari setiap jenis instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Test 

Test ini digunakan untuk menilai keterampilan proses sains peserta didik. 

Instrument penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes objektif, 

berbentuk essay sebanyak 10 butir soal. Validitas dan reliabilitas soal tes dilakukan 

untuk mendapatkan soal yang memadai dari segi validasi, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 

a)  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas yang 

tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang diinginkan.
6
  Uji 

validiatas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan di ukur sehingga dapat 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur, mengukur apa yang ingin diukur sehingga 

mempunyai validitas atau tidak valid. Mengukur valid atau kesahihan butir soal 

peneliti menggunakan Anates, dengan kriteria bila rxy di bawah 0,30, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki 

atau dibuang.
7
 

 

 

 

                                                 
6
 Ibid, h. 211.  

7
 Sugiyono, Op Cit, h. 179. 
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Tabel 3.4 

Interprestasi Indeks Korelasi “r”Product moment” 

 

Besarnya “r”Product moment” (rxy) Interpretasi  

rxy ≤ 0, 30 Tidak valid 

rxy > 0,30 Valid  

Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2012. 

 

b) Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.
8
 Reabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. 

Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Setelah dilakukan uji validitas, butir soal yang 

valid diuji reliabilitasnya. Reabilitas tes essay dapat diketahui dengan meggunakan 

Anates, untuk menentukan reliabilitas tes instrumen, dengan kriteria sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-

22, 2010) h. 173. 
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Tabel 3.5 

Interprestasi Indeks Reabilitas  

 

Besarnya “rhitung” Interpretasi  

rhitung >0, 7 Reabilitas 

rhitung < 0,7 Tidak  reabilitas 

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-22, 

2010. 

 

c) Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan 

butir soal tersebut mampu membedakan anatara peserta didik yang dapat menjawab 

soal dan peserta didik yang tidak dapat menjawab soal.
9
 Daya pembeda instrumen 

adalah tingkat kemampuan instrumen untuk membedakan antara peserta didik yakni 

peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Uji daya pembeda tes diukur menggunakan Anates.   

Tabel 3.6 

Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Kreteria Besar DP Interprestasi 

Daya pembeda 

DP< 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP≤ 0,40 Cukup 

0,41≤ DP≤ 0,70 Baik 

0,71≤ DP≤ 1,00 Sangat baik 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara: Jakarta, 2013. 

 

 

 

                                                 
9
 Ibid,  h.210 
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d) Uji Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidaknya setiap butir item tes hasil belajar pertama dapat 

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-

masing butir item soal tersebut. Soal yang memiliki tingkat kesukaran sesuai dengan 

tujuan tes dan dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menjawab. Menguji taraf 

kesukaran digunakan Anates.  

Tabel 3.7 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar P Interprestasi 

P < 0,29 

0,30≤ P ≤0,69 

 P > 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara: Jakarta: 2013. 

 

 Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

kesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan pengambilan data 

dalam penelitian ini, digunakan butir-butir soal dengan kriteria cukup (sedang), yaitu 

dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu mudah dan terlalu sukar.
 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibid, h. 372. 
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I. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis variansi yaitu 

ANAVA dua jalan atau two-ways ANOVA. Analisis Variansi (ANAVA) atau Analysis 

of Variances (ANOVA) adalah prosedur pengujian kesamaan beberapa rata-rata 

populasi. Dalam analisis variansi, dapat dilihat variasi-variasi yang muncul karena 

adanya beberapa perlakuan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan rata-

rata pada populasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan uji prasyarat yaitu 

uji normalitas data dan uji homogenitas data sebelum dilakukan uji hipotesis. 

Kemudian setelah hasil data yang didapat sudah normal dan homogen selanjutnya 

dilakukan uji lanjut untuk uji hipotesis. 

1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuai apakah sempel yang diambil 

dalam penelitian berdestribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi dengan syarat untuk menetukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji 

hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data kelas 

kontrol. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov 

dengan bantuan program SPSS 17.0 dengan keputusan uji sebagai berikut:
11

 

H0 : Jika Sig > 𝛼  maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi normal 

                                                 
11

 Syofian Suregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Spss, ( 

Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 159 
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H1 : Jika Sig > 𝛼  maka H0 ditolak atau kedua data berdistribusi tidak normal 

Sedangkan 𝛼  = 0,05 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Levene’s untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan program SPSS versi 17.0 dengan keputusan uji sebagai berikut :
12

 

H0 : Jika Sig > 𝛼  maka H0 diterima atau kedua data berdistribusi homogen  

H1 : Jika Sig > 𝛼  maka H0 ditolak atau kedua data berdistribusi tidak homogen 

Sedangkan 𝛼  = 0,05 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis yang digunakan penulis adalah uji anava dua jalur (two way 

anova) dengan mengunakan program SPSS versi 17. dengan keputusan uji sebagai 

berikut : 

1. H0A : Sig   ≥ 𝛼  (tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 

X SMA YP UNILA Bandar Lampung) 

H1A : Sig   ≤   𝛼  (terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 

X SMA YP UNILA Bandar Lampung) 

                                                 
12

 Ibid, h 216 
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2. H0B : Sig   ≥ 𝛼  (tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab 

terhadap sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X 

SMA YP UNILA Bandar Lampung) 

H1B : Sig   ≤   𝛼  (terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung) 

3. H0AB : Sig   ≥ 𝛼 (tidak terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap 

ilmiah peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

H1AB : Sig   ≤ 𝛼 (terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah 

peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi 

pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung) 

Sedangkan 𝛼  = 0,05 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengujian Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung dengan 

sampel peserta didik kelas X MIPA 7 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 8 

sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Inquiry 

Labdan kelas kontrol menggunakan model Direct Instruction. Setelah mengadakan 

penelitian, diperoleh data tes keterampilan proses sains. 

 Pengujian instrumen bertujuan untuk melihat gambaran tentang pengaruh 

perlakuan terhadap objek amatan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

program ANATES Uraian Ver 4.0.5 dan SPSS 17.0, namun sebelum dianalisis data tes 

terlebih dahulu menganalisis data uji coba instrumen. 

a. Tes Keterampilan proses sains  

Data uji coba tes keterampilan proses sains  diperoleh dengan cara 

mengujikan 15 butir soal uraian untuk materi pencemaran lingkungan pada peserta 

didik diluar sampel penelitian. Data uji coba keterampilan proses sains  dapat dilihat 

di lampiran (x). Analisis data uji coba meliputi validitas, uji tingkat kesukaran, uji 

daya pembeda, dan uji reliabilitas yang akan dipaparkan sebagai berikut: 
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1) Uji Validitas 

Uji validitas butir soal dilakukan untuk mengetahui kevalidan butir-butir soal 

yang digunakan pada saat penelitian. Setelah uji coba soal kepada peserta didik yang 

berada diluar sampel. Kemudian, hasil uji coba dianalisis keabsahannya 

menggunakan program ANATES Uraian Ver 4.0.5. Adapun hasil uji coba untuk 

validitas butir soal yang dapat dilihat di tabel bawah ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

 

Validitas Kategori ButirSoal 

rhitung>rtabel Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13  

rhitung<rtabel Tidak Valid 9, 10, 14, 15 

 

Dari hasil penelitian tes hasil belajar kognitif dengan 15 butir soal uraian 

didapat 11 soal yang valid dengan 4 soal yang tidak valid. Soal yang tidak valid yaitu 

nomor soal 9, 10, 14, 15, maka butir soal tersebut tidak dipakai. Butir soal yang valid 

yaitu nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8, 11, 12, 13. Soal yang valid nantinya akan 

digunakan untuk tes keterampilan proses sains  kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2) Uji Tingkat Kesukaran  

Hasil analisis tingkat kesukaran menggunakan ANATES Uraian Ver 4.0.5 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

Tingkat Kesukaran Kategori Butir Soal 

P < 0,29 Sukar  12 

0,30 ≤ P ≤ 0,69 Sedang  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 
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Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 dengan kriteria sedang, serta butir soal nomor 12 dengan 

kriteria sukar. 

3) Uji Daya Beda 

Hasil dari analisis daya pembeda menggunakan ANATES Uraian Ver 4.0.5 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 

 

Daya Pembeda Kategori Butir Soal 

DP< 0,20 Jelek 14,15 

0,21 ≤ DP≤ 0,40 Cukup 9,10 
0,41≤ DP≤ 0,70 Baik 1, 2, 3, 4, 6, 7,12 

0,71≤ DP≤ 1,00 Sangat baik 5, 8, 11, 13 
 

 Berdasarkan tabel di atas dari 15 butir soal yang telah diuji cobakan diperoleh 

butir soal nomor 14, 15 memiliki klasifikasi daya pembeda jelek, butir soal nomor 9, 

10 memiliki klasifikasi daya pembeda cukup, butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 

memiliki klasifikasi daya pembeda baik serta butir soal nomor 5, 8, 11, 13 memiliki 

klasifikasi daya pembeda sangat baik. 

4) Uji Reliabilitas 

  Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen tes keterampilan 

proses sains  pada lampiran 4 diperoleh koefisien reliabilitasnya 0,85 berdasarkan 

penjelasan pada bab III dikatakan reliabilitas tinggi jika 0,70≤r11<0,90, sehingga hasil 

uji coba tes keterampilan proses sains  dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi dan 

layak digunakan sebagai instrumen. 
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Tabel 4.4 

Reliabilitas Tes Keterampilan Proses Sains 

 

rhitung rtabel Kesimpulan 

0,85 0,70≤r11<0,90 Reliabilitas Tinggi 
 

Setelah dilakukan perhitungan uji coba soal seperti uji validitas, tingkat 

kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas maka peneliti menentukan soal yang akan 

digunakan pada saat penelitian yaitu soal yang valid, memiliki reliabilitas tinggi, 

tingkat kesukaran dengan kategori sedang, dan daya pembeda cukup-baik-sangat baik 

sehingga soal yang digunakan untuk penelitian yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11 dan 12. 

 

B. Uji Analisis Data Posttest 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

 

Kelas  Sig  Kriteria nilai sig.2 tailed 

tabel > α (0,05) 

Kesimpulan Sig. > 0,05 

(berdistribusi normal) 

Eksperimen  0,111 
0,05 Berdistribusi normal 

Kontrol  0,96 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai postest dikelas eksperimen dengan 

taraf signifikan 0,111 yang diperoleh > α (0,05). Pada kelas kontrol didapat taraf 

signifikan nilai postest sebesar 0,96 > α (0,05), maka dalam penelitian ini kedua data 
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berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas.  

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene Statistic dengan  

program SPSS 17.0 Adapun hasil uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Uji Homogenitas 

 

Levene 

Statistic 

Sig  Kriteria nilai sig.2 tailed 

tabel > α (0,05) 

Kesimpulan Sig. > 0,05 

(Data Homogen) 

0,332 0,05 Data Homogen 

  

Tabel diatas menunjukkan taraf signifikan 0,332 hasil tersebut > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas homogen. 

3) Uji Hipotesis 

Setelah uji normalitas didapatkan berdistribusi normal dan uji homogenitas 

memiliki varians yang homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yaitu 

menggunakan anava dua jalur (two-ways ANOVA) dengan  program SPSS 17.0. 

 Hipotesis penelitian yang diuji dengan anava dua jalur (two way anova) 

adalah hipotesis untuk melihat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan kelas X SMA YP Bandar Lampung. Adapun data nilai  keterampilan 

proses sains dan sikap ilmiah peserta didik sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Data Nilai Tes Keterampilan Proses Sains dan Sikap Ilmiah 

 

 

No 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

 

Nama Nilai Sikap Ilmiah Nama Nilai Sikap Ilmiah 

1. A R P 87 83,75 A R 72 63,75 

2. A B P 82 87,5 A D Y 77 73,75 

3. A T M 80 85 A I K 82 70 

4. A D L 82 86,25 A B P 65 75 

5. A H M 80 91,25 B T A 75 78,75 

6. A L P 77 88,75 C S M 67 73,75 

7. A I 90 82,5 C G 77 76,25 

8. B A R 85 87,5 D J 65 72,5 

9. D A H 82 85 D T I 77 72,5 

10. D M W 72 87,5 F T A 80 75 

11. D T N 82 82,5 G L A 75 72,5 

12. D Z 77 87,5 G T 80 71,25 

13. D R P 80 85 G M 75 77,5 

14. D P S 75 88,75 H F 72 68,75 

15. E S 80 90 I E 75 77,5 

16. F T 87 88,75 L F 65 80 

17. F Q D 82 88,75 M A 72 81,25 

18. I B S 90 86,25 M F H Y 75 75 

19. I K 77 82,5 M F 65 72,5 

20. I W R B 80 87,5 M C C M V 85 75 

21. L A P 82 85 M S A 75 68,75 

22. M A F 77 82,5 M D 60 68,75 

23. M D A 80 90 M R 65 73,75 

24. M I G 80 87,5 N W L P D 65 70 

25. M R Y 82 87,5 O I R 80 67,5 

26. M R S 85 88,75 O S 75 70 

27. M H 80 88,75 R F 77 68,75 

28. N T P 90 87,5 R D F 77 77,5 

29. N K R DC 75 82,5 R 75 77,5 

30. O W 80 90 R A L 82 71,25 

31. R D C 82 88,75 R I F 80 68,75 

32. TH P 80 87,5 S N 65 68,75 

Jumlah 2600  

 
2352 

 

 

Rata-rata 81,25   73,5  
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Berdasarkan tabel data nilai tes keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

peserta didik, maka dapat dilakukan perhitungan anava dua jalur. Data diatas diolah 

menggunakan bantuan komputer program SPSS 17.0 dengan uji anava 2 jalur yang 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Anava Dua Jalur 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Nilai Tes 

Source 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 852.064
a
 5 170.413 16.400 .000 .586 

Intercept 28963.132 1 28963.132 2787.362 .000 .980 

Model_Pembelajaran 42.260 1 42.260 4.067 .048 .066 

Kriteria_Sikap_Ilmiah 314.346 2 157.173 15.126 .000 .343 

Model_Pembelajaran * 

Kriteria_Sikap_Ilmiah 

130.002 2 65.001 6.256 .003 .177 

Error 602.671 58 10.391    

Total 37223.000 64     

Corrected Total 1454.734 63     

a. R Squared = ,586 (Adjusted R Squared = ,550) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung dan nilai signifikansi dari tiga 

hipotesis awal yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya nilai Fhitung tersebut 

dibandingkan dengan nilai Ftabel, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fhitung= 4,067 dan taraf signifikansi 0,048. Sedangkan untuk Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% serta df pembilang 1 dan df penyebut 58 diperoleh nilai Ftabel=3,99. 

Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 4,067 3,99 dan taraf signifikansi 0,05 yaitu 
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0,0480,05 H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan proses sains peserta didik 

pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung 

2. Fhitung=15,126 dan taraf signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% serta df pembilang 2 dan df penyebut 58 diperoleh nilai 

Ftabel=3,16. Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 15,126 3,16 dan taraf signifikansi 

0,05 yaitu 0,000 0,05 H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap ilmiah peserta didik 

pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

3. Fhitung=6,256 dan taraf signifikansi 0,003. Sedangkan untuk Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% serta df pembilang 2 dan df penyebut 58 diperoleh nilai 

Ftabel=3,16. Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 6,256  3,16 dan taraf signifikansi 

0,05 yaitu 0,003 0,05, H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah peserta didik 

terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada materi pencemaran 

lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 
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C. Data Hasil Penelitian 

1) Data Nilai Keterampilan Proses Sains 

Hasil keterampilan proses sains pada peserta didik kelas eksperimen materi 

pencemaran lingkungan berdasarkan perhitungan lembar kerja peserta didik disajikan 

dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains pada Kelas Eksperimen 

berdasarkan LKPD 

 

No Indikator Keterampilan Proses Sains Persentase Skor 

1 Mengamati/ Observasi 89,84% 

2 Mengelompokkan/ Klasifikasi 85,93% 

3 Menafsirkan/ Interpretasi 90,62% 

4 Meramalkan/ Prediksi 77,34% 

5 Melakukan Komunikasi 82,81% 

6 Mengajukan Pertanyaan 87,5% 

7 Mengajukan Hipotesis 80,46% 

8 Merencanakan Percobaan/Penyelidikan 82,81% 

9 Menggunakan Alat/Bahan/Sumber 73,43% 

10 Menerapkan Konsep 78,12% 

11 Melaksanakan Percobaan/Penyelidikan 82,03% 

 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil penilaian yang dilakukan setelah 

peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum pencemaran maka didapatkan data 

hasil keterampilan proses sains. Rata-rata skor pada tabel diatas diperoleh dari jumlah 

skor dibagi skor maksimal dikali 100%. Berdasarkan tabel diatas pada keterampilan 

proses sains dengan indikator mengamati/observasi diperoleh persentasi 89,84%, 

pada indikator mengelompokkan/klasifikasi diperoleh persentase 85,93%,  pada 

indikator menafsirkan/interpretasi diperoleh persentase 73,43%, pada indikator 
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meramalkan/prediksi diperoleh persentase 77,34%, pada indikator melakukan 

komunikasi diperoleh persentase 82,81%, pada indikator mengajukan pertanyaan 

diperoleh persentase 87,5%, pada indikator mengajukan hipotesis diperoleh 

persentase 87,5%, pada indikator merencanakan percobaan/penyelidikan diperoleh 

persentase 82,81%, pada indikator menggunakan alat/bahan/sumber diperoleh 

persentase 90,62%, pada indikator menerapkan konsep diperoleh persentase 78,12%, 

pada indikator melaksanakan percobaan/penyelidikan diperoleh persentase 82,03%. 

2) Hasil Nilai Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMA YP 

UNILA Bandar Lampung 

Peserta didik kelas X MIPA 7 (32 orang) belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry Lab sebagai kelas eksperimen, dan peserta didik kelas X MIPA 

8 (32 orang) belajar dengan menggunakan model Direct Intruction sebagai kelas 

kontrol. Berikut ini adalah nilai postest kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Hasil Postest Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Kriteria Postest 

E K 

Nilai tertinggi 90 85 

Nilai terendah 67 60 

Jumlah 2600 2352 

Rata-rata 81,25 73,5 

 

Tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan nilai postest antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, nilai tertinggi peserta didik  kelas eksperimen 

diperoleh nilai sebesar 90 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 85, nilai 
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terendah pada kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 67  sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai sebesar 60, nilai rata-rata kelas ekperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yaitu 81,25 sedangkan kelas kontrol 73,5. Berdasarkan 

perolehan nilai diatas dapat dilihat keterampilan proses sains pada kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol, selain rekapitulasi hasil postest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diatas, berikut ini merupakan nilai ketercapaian 

keterampilan proses sains berpikir peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.11 

Nilai Ketercapaian Indikator Keterampilan Proses Sains Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Indikator Keterampilan Proses Sains Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 Mengamati/ Observasi 85,15% 77,34% 

2 Mengelompokkan/ Klasifikasi 83,59% 78,12% 

3 Menafsirkan/ Interpretasi 83,59% 79,68% 

4 Meramalkan/ Prediksi 82,81% 72,65% 

5 Melakukan Komunikasi 82,81% 71,87% 

6 Mengajukan Pertanyaan 75% 66,40% 

7 Mengajukan Hipotesis 80,46% 67,96% 

8 Merencanakan Percobaan/ Penyelidikan 81,25% 71,87% 

9 Menggunakan Alat/Bahan/Sumber 78,90% 76,53% 

10 Melaksanakan Percobaan/Penyelidikan 80,46% 74,21% 

 

Tabel diatas menunjukkan nilai ketercapaian indikator keterampilan proses 

sains berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada 

indikator mengamati/ observasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

85,15%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 77,34%. Pada indikator 

mengelompokkan/ klasifikasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 83,59%, 
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sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 78,12%. Pada indikator menafsirkan/ 

interpretasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 75%, sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai 66,40%. Pada indikator meramalkan/ prediksi kelas 

eksperimen memperoleh nilai persentase 82,81%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai 72,65%. Pada indikator melakukan komunikasi kelas eksperimen 

memperoleh nilai persentase 82,81%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 

71,87%.  Pada indikator mengajukan pertanyaan kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 83,59%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 79,68%. Pada 

indikator mengajukan hipotesis kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

80,46%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 67,96%. Pada indikator 

merencanakan percobaan/penyelidikan kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

81,25%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 71,87%. Pada indikator 

menggunakan alat/bahan/sumber kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

78,90%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 76,53%.  Pada indikator 

melaksanakan percobaan/penyelidikan kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

80,46%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 74,21%. Hasil keterampilan 

proses sains kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada diagram di berikut 

ini: 
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Diagram 4.1 Persentase Masing-masing Indikator Keterampilan Proses 

Sains pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

SMA YP UNILA Bandar Lampung 

 

3) Hasil Nilai Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMA YP 

UNILA Bandar Lampung 

Peserta didik kelas X MIPA 7 (32 orang) yang belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran Inquiry Lab sebagai kelas eksperimen, dan peserta didik kelas 

XI MIPA 8 (32 orang) yang belajar dengan menggunakan model Direct Intruction 

sebagai kelas kontrol dibagikan angket sikap ilmiah setelah proses pembelajaran 

selesai. Berikut ini adalah nilai perhitungan sikap ilmiah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 
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Tabel 4.12 

Perhitungan Sikap Ilmiah Peserta Didik 

Kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung 

Aspek Sikap Ilmiah 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rasa Ingin Tahu 

 

88,47% 70,89 % 

Bertanggung Jawab 

 

86,91% 75,78% 

Toleran 

 

86,91% 73,43%
 

Teliti 

 

84,57% 75,97% 

Bekerja Sama 

 

87,10% 68,55% 

 

Tabel diatas menunjukkan nilai ketercapaian aspek sikap ilmiah peserta didik 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada aspek rasa ingin tahu kelas eksperimen 

memperoleh nilai sebesar 88,47%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 

70,89%. Aspek bertanggung jawab kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 

86,91%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 75,78%. Aspek toleran 

kelas eksperimen memperoleh nilai sebesar 86,91%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai sebesar 73,43%. Aspek teliti kelas eksperimen memperoleh nilai 

sebesar 84,57%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 75,97% dan pada 

aspek bekerja sama kelas eksperimen memperoleh nilai sebear 87,10%, sedangkan 

kelas kontrol memperoh nilai sebesar 68, 55%. Hasil sikap ilmiah kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada diagram di berikut ini: 
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Diagram 4.2 Persentase Masing-masing Sikap Ilmiah 

pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

SMA YP UNILA Bandar Lampung 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung pada 

peserta didik kelas X MIPA 7 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 8 sebagai 

kelas kontrol. Proses pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model Inquiry 

Lab, pada kelas kontrol proses pembelajaran menggunakan model Direct Instruction. 

Peserta didik yang terlibat sebagai sampel pada penelitian ini adalah dengan total 

keseluruhan sebanyak 64 peserta didik.  

Materi yang diajarkan adalah pencemaran lingkungan, untuk mengumpulkan 

data-data pengujian hipotesis, peneliti mengajarkan materi pencemaran lingkungan 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing sebanyak 2 kali pertemuan, 

yaitu 1 kali pertemuan dilaksanakan untuk proses belajar mengajar dan 1 kali 
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pertemuan dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum dan evaluasi atau tes 

akhir (posttest) peserta didik sebagai data penelitian dengan bentuk tes uraian. 

Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal keterampilan 

proses sains  dan sudah diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan uji daya 

beda sebagai uji kelayakan soal. Instrumen pada penelitian ini sebelumnya di uji 

validasi isi oleh validator dari jurusan pendidikan Biologi yaitu Bapak Supriyadi, 

M.Pd dan Akbar Handoko, M.Pd. Selanjutnya, soal instrumen penelitian di uji 

cobakan kepada 36 orang peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA YP UNILA Bandar 

Lampung yang telah mempelajari materi pencemaran lingkungan dengan 

memberikan 15 soal uraian.  

Pada penelitian ini jumlah responden pada saat uji coba instrumen berjumlah 

36 peserta didik. Adapun hasil analisis butir soal terkait uji kelayakan diperoleh hasil 

uji dari 15 butir soal uraian didapat 11 soal yang valid dan 4 soal yang tidak valid. 

Soal yang tidak valid yaitu nomor soal 9, 10, 14, 15 maka butir soal yang tidak valid 

tersebut tidak dipakai. Butir soal yang valid yaitu nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

12 dan 13. Peneliti menggunakan 10 butir soal untuk tes keterampilan proses sains  

dari 11 soal yang valid. 

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 soal, soal tersebut sudah 

memenuhi indikator keterampilan proses sains  dan indikator materi pencemaran 

lingkungan yang ada sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran materi pencemaran lingkungan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, pada pertemuan kedua dilakukan evaluasi atau tes 
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akhir (posttest) berupa soal uraian yang telah mencakup indikator keterampilan 

proses sains  peserta didik sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperoleh 

bahwa skor rata-rata hasil tes peserta didik dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut berbeda-beda. 

Setelah instrumen soal diuji validitasnya, selanjutnya soal diuji reliabilitasnya. 

Menurut Anas Sudijono, suatu tes dikatakan baik jika memiliki reliabilitas lebih dari 

0,70. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan bahwa tes tersebut memiliki indeks 

reliabilitas sebesar 0,85 sehingga butir-butir soal tersebut dapat menghasilkan data 

relatif sama walaupun digunakan pada waktu yang berbeda, demikian tes tersebut 

memiliki kriteria tes yang layak digunakan untuk mengambil data. Berdasarkan hasil 

perhitungan tingkat kesukaran butir soal, di peroleh 1 soal dengan kategori sukar dan 

14 soal dengan kategori sedang. Adapun hasil analisis daya pembeda butir soal 

terdapat 2 soal daya beda dengan kategori jelek, 2 soal daya beda dengan kategori 

cukup, 7 soal daya beda dengan kategori baik dan 4 soal dengan kategori sangat baik. 

Setelah hasil tes diperoleh, maka selanjutnya dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji  Levene 

Statistic untuk melihat kenormalan dan kehomogenan kelas tersebut. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Uji ini dilakukan sebagai prasyarat yang pertama dalam menentukan uji hipotesis 

yang akan dilakukan. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov dan diperoleh hasil taraf signifikan 0,111 untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol didapat taraf signifikan nilai postest sebesar 0,96. 
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Berdasarkan hasil tersebut, maka dalam penelitian ini kedua data berasal dari data 

yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians 

populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat yang kedua 

dalam menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan 

pada data valiabel terikat yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi sistem 

pertahanan tubuh.  Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji Lavene 

Statistic diperoleh hasil taraf signifikan 0,332 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut homogen. 

Uji hipotesis pertama, hasil perhitungan dengan analisis varians (ANAVA) 

dua jalur menghasilkan nilai Fhitung= 4,067 dan taraf signifikansi 0,048. Sedangkan 

untuk Ftabel dengan taraf signifikansi 5% serta df pembilang 1 dan df penyebut 58 

diperoleh nilai Ftabel=3,99. Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 4,067 3,99 dan taraf 

signifikansi 0,05 yaitu 0,0480,05 H1 diterima sehingga dapat disimpulkan ada 

pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar 

Lampung. Dimana skor rata-rata posttest keterampilan proses sains  peserta didik 

yang mengikuti model pembelajaran Inquiry Lab (kelas eksperimen) = 81,25 dan skor 

rata-rata posttest keterampilan proses sains  peserta didik yang mengikuti model 

Direct Instruction (kelas kontrol) = 73,5. 
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Untuk menguji hipotesis kedua, hasil perhitungan dengan analisis varians 

(ANAVA) dua jalur menghasilkan Fhitung=15,126 dan taraf signifikansi 0,000. 

Sedangkan untuk Ftabel dengan taraf signifikansi 5% serta df pembilang 2 dan df 

penyebut 58 diperoleh nilai Ftabel=3,16. Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 15,126 3,16 

dan taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,000 0,05 H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bahwa ada pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap 

sikap ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung. 

Untuk menguji hipotesis ketiga, hasil perhitungan dengan analisis varians 

(ANAVA) dua jalur menghasilkan Fhitung=6,256 dan taraf signifikansi 0,003. 

Sedangkan untuk Ftabel dengan taraf signifikansi 5% serta df pembilang 2 dan df 

penyebut 58 diperoleh nilai Ftabel=3,16. Maka karena Fhitung Ftabel yaitu 6,256  

3,16 dan taraf signifikansi 0,05 yaitu 0,003 0,05, H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan 

sikap ilmiah peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X 

pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

Berdasarkan nilai ketercapaian indikator keterampilan proses sains pada 

indikator mengamati/observasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

85,15% sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 77,34%, hal ini didukung dengan 

perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta didik pada indikator 

mengamati/observasi dengan nilai persentase sebesar 89,95%, karena pada saat 
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kegiatan pengamatan guru membimbing peserta didik untuk mengamati kegiatan 

selama praktikum, sesuai dengan keterlaksanaan sintaks model pembelajaran Inquiry 

Lab pada fase pada mengumpulkan data. 

Indikator mengelompokkan/klasifikasi kelas eksperimen memperoleh 

persentase nilai sebesar 83,59% sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 78,12%. 

Ketercapaian nilai indikator keterampilan proses sains pada indikator 

mengelompokkan/klasifikasi pada data pra penelitian diperoleh nilai persentase 42%, 

meningkatnya indikator mengelompokkan/klasifikasi didukung dengan perolehan 

nilai rata-rata lembar kerja peserta didik pada indikator mengelompokkan/ klasifikasi  

dengan nilai persentase sebesar 85,93%, karena pada saat kegiatan praktikum peserta 

didik menentukan volume air yang digunakan, ukuran ikan, takaran deterjen, bagian 

tubuh yang diamati dan waktu pengamatan hal ini sesuai dengan keterlaksanaan 

sintaks model pembelajaran Inquiry Lab pada fase pengumpulan data. 

Indikator menafsirkan/interpretasi kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 83,59%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 79,68%. Ketercapaian 

nilai indikator keterampilan proses sains pada indikator menafsirkan/interpretasi 

didukung dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta didik pada indikator 

menafsirkan/interpretasi yang mendapat nilai tertinggi yaitu sebesar 90,62%, hal 

tersebut terjadi tersebut terjadi karena peserta didik mudah untuk menyimpulkan 

kegiatan selama praktikum yang telah dilakukan sesuai dengan keterlaksanaan sintaks 

model pembelajaran Inquiry Lab pada fase formulasi dan penjelasan. Pada fase ini 

peserta didik mengorganisasi dan menganalisis data, menseleksi temuan yang sesuai 
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dengan apa yang telah diketahui, kemudian menginterpretasikannya (menarik 

kesimpulan) sehingga nilai pada indikator menafsirkan/interpretasi tinggi. 

Indikator meramalkan/prediksi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

82,81%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 72,65%. Ketercapaian nilai 

indikator keterampilan proses sains pada indikator meramalkan/prediksi pada data pra 

penelitian diperoleh nilai persentase sebesar 44%, meningkatnya indikator 

meramalkan/prediksi didukung dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta 

didik pada indikator meramalkan/prediksi dengan persentase nilai sebesar 77,34%, 

karena pada kegiatan praktikum peserta didik melakukan prediksi/meramalkan jika 

gelas plastik dalam percobaan diibaratkan 3 sungai yang berbeda, maka peserta didik 

mencari jawaban sungai mana yang paling tercemar, hal ini sesuai pada 

keterlaksanaan sintaks model pembelajaran Inquiry Lab pada fase analisis proses 

sehingga peserta didik menentukan temuan yang dapat digunakan untuk memprediksi 

fenomena lain dengan mendesain prosedur baru. 

Indikator melakukan komunikasi kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 82,81%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 71,87%. Ketercapaian 

nilai indikator keterampilan proses sains pada indikator melakukan komunikasi pada 

data pra penelitian diperoleh nilai persentase sebesar 33%, meningkatnya indikator 

melakukan komunikasi didukung dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja 

peserta didik pada indikator melakukan komunikasi nilai persentase sebesar 82,81%, 

karena pada saat kegiatan praktikum peserta didik mencatat hasil kegiatan yang 

diperoleh untuk ditabulasikan kedalam tabel kemudian guru membimbing peserta 
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didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan membuat 

kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan oleh peserta didik. 

Indikator mengajukan pertanyaan kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 75%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 66,40%, hal ini didukung 

dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta didik pada indikator 

mengajukan pertanyaan dengan nilai persentase sebesar 87,5%, karena sesuai dengan 

keterlaksaan sintaks model pembelajaran Inquiry Lab pada fase berhadapan dengan 

masalah, pada tahap ini peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yaitu dengan 

memberikan artikel “Sungai Berbusa Akibat Limbah” dalam hal ini guru 

membimbing peserta didik untuk merumuskan masalah yang telah tersedia dalam 

lembar kerja peserta didik mengenai percobaan yang akan dilakukan peserta didik. 

Indikator mengajukan hipotesis kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

80,46%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 67,96%. Ketercapaian nilai 

indikator keterampilan proses sains pada indikator mengajukan hipotesis pada data 

pra penelitian diperoleh nilai persentase sebesar 41%, meningkatnya indikator 

mengajukan hipotesis didukung dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta 

didik pada indikator mengajukan hipotesis dengan nilai persentase sebesar 80,46%,  

karena pada saat peserta didik mengajukan pertanyaan kemudian peserta didik 

menghubungkan dengan hipotesis atas permasalahan yang terjadi, dari permasalahan 

peserta didik membuat hipotesis atau dugaan sementara yang berupa jawaban. 

Indikator merencanakan percobaan/penyelidikan kelas eksperimen 

memperoleh nilai persentase 81,25%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 
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71,87%. Ketercapaian nilai indikator keterampilan proses sains pada indikator 

merencanakan percobaan pada data pra penelitian diperoleh nilai persentase sebesar 

36%, meningkatnya indikator merencanakan percobaan/penyelidikan didukung 

dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta didik pada indikator 

merencanakan percobaan/penyelidikan dengan nilai persentase sebesar 82,81%, 

karena pada saat sebelum pengamatan guru membimbing peserta didik untuk 

merencanakan percobaan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

dengan menuliskan langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan kemudian 

peserta didik menentukan cara kerja yang sistematis berdasarkan alat dan bahan yang 

telah dipilih agar peserta didik dapat melakukan percobaan dengan baik. 

 Indikator menggunakan alat/bahan/sumber kelas eksperimen memperoleh 

nilai persentase 78,90%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 76,53%. 

Ketercapaian nilai indikator keterampilan proses sains pada indikator menggunakan 

alat/bahan/sumber mendapat nilai terendah, namun jika dibandingkan dengan data pra 

penelitian, nilai ketercapaian keterampilan proses sains indikator menggunakan 

alat/bahan/sumber meningkat sebesar 33%, saat pra penelitian didapatkan nilai 

persentase sebesar 40% setelah dilaksanakan praktikum didapatkan persentase nilai 

sebesar 73,43%, hal ini terjadi karena pada saat kegiatan praktikum peserta didik 

kesulitan menentukan alat/bahan yang akan digunakan sehingga nilai pada indikator  

menggunakan alat/bahan/sumber rendah. 

Indikator melaksanakan percobaan/penyelidikan kelas eksperimen 

memperoleh nilai persentase 80,46%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 
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74,21%, hal ini didukung dengan perolehan nilai rata-rata lembar kerja peserta didik 

pada indikator melaksanakan percobaan dengan nilai persentase sebesar 82,03%, 

karena setelah peserta didik mempersiapkan alat/bahan dan menyusun langkah kerja 

maka peserta didik melakukan percobaan dengan melakukan pengamatan pengaruh 

deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan. 

Pada kelas eksperimen pesera didik yang memperoleh nilai sangat baik 

sebanyak 5 orang sedangkan pada kelas kontrol tidak ada yang mendapat nilai dengan 

predikat sangat baik. Peserta didik yang mendapat nilai baik pada kelas eksperimen 

sebanyak 24 orang, sedangkan kelas kontrol sebanyak 12 orang. Peserta didik yang 

mendapat nilai cukup pada kelas eksperimen sebanyak 3 orang, sedangkan kelas 

kontrol 20 orang. Ketercapaian yang berbeda dari kelas eksperimen ini disebabkan 

pada kelas kontrol peserta didik hanya menerima materi dari guru yang menyebabkan 

nilai masing-masing sub indikator kemampuan berpikir peserta didik pada kelas 

kontrol lebih rendah dari kelas eksperimen. Berdasarkan nilai yang diperoleh, pada 

kelas eksperimen diperoleh rata-rata nilai sebesar 81,25 sedangkan pada kelas kontrol 

diperoleh rata-rata sebesar 73,5 artinya rata-rata posttest kelas eksperimen lebih besar 

dari pada kelas kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Inquiry 

Lab berpengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik. 

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Sanjaya, I. 

Putu Hendra tahun 2012 dalam jurnal yang berjudul pengaruh model pembelajaran 

inkuiri laboratorium terhadap keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan proses 

sains siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa, pada  uji hipotesis pertama 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif dan 

keterampilan proses sains yang signifikan antara kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran inkuiri laboratorium dan kelompok siswa yang belajar dengan 

model pembelajaran konvensional. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan terdapat 

pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemandirian belajar siswa 

terhadap keterampilan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains siswa. Hasil uji 

hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keterampilan berpikir kreatif 

dan keterampilan proses sains yang signifikan antara kelompok siswa yang belajar 

dengan MPIL dan kelompok siswa yang belajardengan MPK pada kemandirian 

belajar tinggi.
1
 

Secara teoritis temuan ini didukung oleh Khan tahun 2011 pembelajaran 

inkuiri laboratorium berlandaskan pada hakikat sains, dimana proses pembelajaran 

menitik beratkan pada dua aspek, yaitu sains sebagai proses dan sains sebagai produk. 

Model pembelajaran inkuiri laboratorium mendefinisikan belajar adalah suatu proses 

aktif siswa dalam diskusi, mempertanyakan, dan penyelidikan ilmiah, sehingga 

pembelajaran berpusat pada pada siswa bukannya berpusat pada guru.
2
 

Nilai ketercapaian aspek sikap ilmiah peserta didik yang dilakukan diakhir 

pembelajaran saat evaluasi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan tabel 

pada 4.12 diatas didapatkan dari jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor 

                                                           
1
  Sanjaya , I Putu Hendra, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Laboratorium Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kreatif Dan Keterampilan Proses Sains Siswa Ditinjau Dari Kemandirian 

Belajar Siswa” (Jurnal Pasca Sarjana Universitas Ghanesa, Singaraja, 2012), h. 10. 
2
  Ibid, h. 11 
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maksimum dikali 100%. Berdasarkan tabel tersebut nilai ketercapaian aspek sikap 

ilmiah peserta didik yaitu pada aspek rasa ingin tahu kelas eksperimen memperoleh 

jumlah skor 453 dengan persentase sebesar 88,47%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh jumlah skor 363 dengan persentase sebesar 70,89%. Aspek bertanggung 

jawab kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 445 dengan persentase sebesar 

86,91%, sedangkan kelas kontrol memperoleh jumlah skor 388 dengan persentase 

sebesar 75,78%. Aspek toleran kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 445 

dengan persentase sebesar 86,91%, sedangkan kelas kontrol memperoleh jumlah skor 

376 dengan persentase sebesar 73,43%. Aspek teliti kelas eksperimen memperoleh 

jumlah skor 433 dengan persentase sebesar 84,57%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh jumlah skor 389 dengan persentase sebesar 75,97% dan pada aspek 

bekerja sama kelas eksperimen memperoleh jumlah skor 446 dengan persentase 

sebesar 87,10%, sedang kelas kontrol memperoh jumlah skor 351 dengan persentase 

sebesar 68,55%. Berdasarkan nilai yang diperoleh, nilai pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dari pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Inquiry Lab berpengaruh terhadap sikap ilmiah peserta didik. 

  Sikap ilmiah juga dipengaruhi oleh keterampilan pendidik dalam memberikan 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry Lab 

dapat digunakan untuk pengkategorian sikap ilmiah tinggi, sedang, dan rendah. Sikap 

ilmiah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, bertanggung jawab, bekerja sama, toleran, teliti dalam 

penelitian berhubungan dengan cara mereka bertindak dan menyelesaikan masalah. 
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Dengan mempergunakannya sikap ilmiah dalam menyelesaikan masalah, maka hasil 

belajar yang diperoleh menjadi maksimal. 

Berdasarkan hasil analisa data di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 

pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar 

Lampung. (2) terdapat pengaruh pembelajaran model Inquiry Lab terhadap sikap 

ilmiah peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung. (3) terdapat pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan 

sikap ilmiah peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X 

pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

Pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Inquiry Lab guru 

melaksanakan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan praktikum yang 

berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan yaitu praktikum “Pengaruh Kadar 

Detergen dalam Air terhadap Kelangsungan Hidup Ikan”, terlihat peserta didik lebih 

aktif dalam kegiatan praktikum dalam kelompok. Kegiatan laboratorium dapat 

medorong kemampuan-kemampuan berpikir seperti mendeskripsikan pengetahuan 

secara efektif, menginterpretasikan konsep atau prinsip, dan membangun konsep serta 

representasi ilmiah sehingga keterampilan proses sains  peserta didik berkembang. 

Kegiatan laboratorium dalam model pembelajaran Inquiry Lab diselenggarakan 

terintegrasi dengan pembelajaran di kelas, sehingga fakta-fakta yang teramati di 

laboratorium dapat secara langsung digunakan dalam membangun dan 

mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. 
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 Pada kelas kontrol menggunakan model Direct Instruction guru melaksanakan 

pembelajaran dengan memberikan materi kepada peserta didik mengenai pencemaran 

lingkungan, terlihat ada beberapa peserta didik yang mencatat materi yang diberikan, 

sedangkan peserta didik lainnya terlihat berbicara dengan teman sebangkunya, 

mengantuk, dan menyebabkan pembelajaran tidak efektif. Pembelajaran berpusat 

pada guru sehingga peserta didik kurang aktif dan tidak merangsang peserta didik 

untuk mengembangkan keterampilan proses sains  peserta didik.  

Model pembelajaran Inquiry Lab memiliki langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran model 

pembelajaran Inquiry Lab sebagai berikut: 1) Fase berhadapan dengan masalah. 

Dalam hal ini guru membimbing siswa dengan cara mengajukan pertanyaan 

pembimbing. Siswa juga harus menggunakan beberapa keterampilan proses mereka 

dalam menjawab pertanyaan guru, untuk mengidentifikasi masalah. 2) Fase 

pengumpulan data pengujian (aktivitas pre-lab inquiry). Pada fase ini siswa berusaha 

untuk mengumpulkan data informasi sebanyak-banyaknya, tentang masalah yang 

mereka hadapi. 3) Fase pengumpulan data dalam eksperimen. Pada fase ini dilakukan 

osilasi terhadap data-data yang menjadi inti masalah yang dihadapi melalui kegiatan 

investigasi di laboratorium. 4) Fase formulasi dan penjelasan. Pada fase ini siswa 

mengorganisasi dan menganalisis data, menghubungkan dengan hipotesis, 

memprediksi, menseleksi temuan yang sesuai dengan apa yang telah diketahui, 

kemudian menginterpretasikannya. 5) Fase analisis proses inquiry. Pada fase ini 

siswa diminta untuk menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang 
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lebih efektif, atau menentukan temuan yang dapat digunakan memprediksi fenomena 

lain dengan mendesain prosedur baru. 

 Keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan 

kemampuan kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan dalam 

suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Keterampilan proses sains  memungkinkan siswa untuk mengikat informasi baru 

dengan informasi lama. Siswa secara bertahap membangun fakta-fakta kecil bersama-

sama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih besar dari konsep. Siswa perlu 

kemampuan untuk menguji ide-ide lama dan baru menggunakan keterampilan proses 

sains, untuk membangun hubungan yang bermakna antara fakta. 

Kemampuan ini dapat dikembangkan salah satunya dengan menggunakan 

model pembelajaran Inquiry Lab pada saat pembelajaran diantaranya pembelajaran 

biologi. Pembelajaran dengan model pembelajaran Inquiry Lab sebelumnya belum 

pernah diterapkan sehingga hasil yang didapatkan belum optimal akan tetapi peserta 

didik merasa antusias karena merasa pembelajaran berlangsung santai tanpa 

ketegangan. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Direct Instruction pada kelas 

kontrol terlihat bahwa peserta didik kurang antusias dan masih banyak yang terlihat 

pasif karena dalam proses pembelajaran guru hanya memberikan teori-teori ataupun 

materi secara langsung kepada peserta didik dengan ceramah. Peneliti mendominasi 

pembelajaran di kelas sedangkan peserta didik hanya mendengar dan menerima 

informasi. Pembelajaran menggunakan model Direct Instruction yang diterapkan 
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pada kelas kontrol tidak menunjukkan ketiga komponen IPA sebagai proses, produk 

dan sikap ilmiah yang membuat peserta didik sulit untuk memunculkan dan 

menemukan ide-ide baru yang dimilikinya sehingga nilai keterampilan proses sains 

nya kurang berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Inquiry Lab berpengaruh terhadap keterampilan proses sains  dan sikap 

ilmiah peserta didik pada pelajaran Biologi kelas X di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dari data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap keterampilan 

proses sains peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA 

YP UNILA Bandar Lampung. Pada keterampilan proses sains dengan 

indikator mengamati/ observasi memperoleh nilai 89,84%, pada indikator 

mengelompokkan/ klasifikasi memperoleh nilai 85,93%,  pada indikator 

menafsirkan/ interpretasi memperoleh nilai 73,43%, pada indikator 

meramalkan/ prediksi memperoleh nilai 77,34%, pada indikator melakukan 

komunikasi memperoleh nilai 82,81%, pada indikator mengajukan pertanyaan 

memperoleh nilai 87,5%, pada indikator mengajukan hipotesis memperoleh 

nilai 87,5%, pada indikator merencanakan percobaan/ penyelidikan 

memperoleh nilai 82,81%, pada indikator menggunakan alat/bahan/sumber 

memperoleh nilai 90,62%, pada indikator menerapkan konsep memperoleh 

nilai 78,12%, pada indikator melaksanakan percobaan/penyelidikan 

memperoleh nilai 82,03%. 
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2. Terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry Lab terhadap sikap ilmiah 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung. Pada aspek rasa ingin tahu kelas eksperimen memperoleh 

nilai 88,47%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 70,89%. Aspek 

bertanggung jawab kelas eksperimen memperoleh nilai 86,91%, sedangkan 

kelas kontrol memperoleh nilai 75,78%. Aspek toleran kelas eksperimen 

memperoleh  86,91%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 73,43%. 

Aspek teliti kelas eksperimen memperoleh nilai 84,57%, sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai sebesar 75,97% dan pada aspek bekerja sama kelas 

eksperimen memperoleh nilai sebear 87,10%,  kelas kontrol memperoh nilai 

sebesar 68, 55%. 

3. Terdapat pengaruh interaksi antara proses pembelajaran dengan sikap ilmiah 

peserta didik terhadap keterampilan proses sains peserta didik kelas X pada 

materi pencemaran lingkungan kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

B. Saran 

 Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, pengaruh model pembelajaran 

Inquiry Lab terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah peserta didik, maka 

saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik harus mengembangkan keterampilan proses sains yang telah 

dimiliki pada diri masing-masing peserta didik. 
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2. Bagi Pendidik  

Guru dapat melanjutkan penggunaan model Inquiry Lab pada mata pelajaran 

Biologi agar dapat mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan 

membekali diri pada pengetahuan yang luas seperti dapat menerapkan model 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satunya 

dengan menggunakan model Inquiry Lab dalam pembelajaran khususnya 

Biologi yang dari hasil penelitian dapat berpengaruh dalam keterampilan 

proses sains peserta didik. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Penulis menyadari kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai model Inquiry Lab terhadap 

keterampilan proses sains peserta didik kelas X yang lebih luas dan 

mendalam. 
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