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ABSTRAK

PENGARUH SCIENTIFIC APPROACH BERBASIS PERFORMANCE 
ASSESSMENT TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL 

SISWA KELAS VIII PADA  MATA PELAJARAN IPA 
DI SMPNEGERI 13 BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Genada Ayu Widati

              Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 
dengan siswa, untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Scientific Approach berbasis 
Performance Assessment terhadap Kecerdasan Emosional (EQ) Siswa pada materi
Gerak pada mahluk hidup dan Sistem rangka dan otot pada kelas VIII di SMP Negeri 
13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. Metode Penelitian ini menggunakan 
Quasi eksperimen dengan desain the matching-only pretest-postest control group 
design. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari angket, dan 
dokumentasi. 
              Dari hasil penelitian, nilai rata-rata pretest EQ di kelas eksperimen 81,96 
nilai rata-rata EQ posttest 83,37dengan perolehan N-Gain 0,7 termasuk kategori 
tinggi. Pada kelas kontrol nilai rata-rata EQ pretest 75,71 dan nilai rata-rata EQ 
posttest 77serta memperoleh N-Gain sebesar 0,41 termasuk kategori sedang. Dan 
nilai rata-rata pretest  Kecerdasan Emosional di kelas eksperimen 81,85 dan Posttest 
EQ 85 dengan N-Gain 0,7 termasuk kategori Tinggi. Pada kelas kontrol nilai rata-rata 
pretest EQ 75,41 dan posttest sebesar 78,11dengan N-Gain 0,4 termasuk kategori 
sedang. 

Analisis data penelitian menggunakan uji Lilifors untuk uji normalitas, uji 
Fisher untuk uji homogenitas dan uji t-independent. Untuk uji t independent pretest 
dan posttest EQ diperoleh tHitung 4,306 > tTabel  2,001. Karena tHitung > tTabel, maka dalam 
hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Uji t independent pretest EQ diperoleh tHitung 4,128
> tTabel 2,001. Karena tHitung > tTabel, maka dalam hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Uji 
t independent posttestt EQ diperoleh tHitung 5,276> tTabel 2,001. Karena tHitung > tTabel, 

maka dalam hal ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dari rata-rata nilai awal dan akhir 
menunjukkan bahwa scientific approach berbasis performance assessment 
menghasilkan kecerdasan emosional siswa lebih baik dibandingkan dengan 
pendekatan student center. Berdasarkan hasil angket respon siswa diketahui bahwa 
siswa merespon positif terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Performance assessment dan Scientific 
approach
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MOTTO

        

Artinya : “dan (kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama)dari kami yang 
bersih (dari dosa) dan diapun seorang yang bertaqwa”.(QS : Maryam
ayat 13).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan setiap saat.Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh perubahan zaman yang telah memberikan dampak yang besar 

terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam segi 

pendidikan.Standar Nasional Pendidikan yang ada di Indonesia juga mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam standar nasional pendidikan 

terdapat delapan point yang salah satunya mengenai standar penilaian pendidikan

juga mengalami perubahan.Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa.

Penilaian yang dilaksanakan di sekolah oleh guru dapat dinilai melalui proses 

atau produk pembelajaran. Penilaian ada yang melalui tes dan non tes untuk 

mengetahui tingkat kecerdasan setiap siswa. Pendapat Asmawi Zainul dan Noehi 

Nasution mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik 

yang menggunakan tes maupun nontes.

Guru bukan hanya menilai berdasarkan kemampuan saja tetapi secara 

emosional atau sikap pun dinilai. Sikap siswa dapat dilihat saat proses pembelajaran 

berlangsung. Siswa yang memiliki pengetahuan lebih seharusnya didampingi oleh 
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akhlak yang baik dalam bersikap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

pasal 3 dijelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar 
menjadi insane yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1

Berdasarkan uraian diatas setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan 

untuk menjadikan seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan mengembangkan 

potensi yang ada dalam dirinya.Seseorang memperoleh pengetahuan di sekolah selain 

itu, seseorang harus memliki akhlak mulia sebagai seorang pelajar.Pendidikan 

penting agar seseorang dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sejalan dengan pentingnya pendidikan, dalam Islam dijelaskan tentang 

pentingnya pendidikan bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan surat Al Mujadilah 

ayat 11.

             

          

     

Artinya :Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberikan 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. 
(Al-mujadilah:11)2

                                                          
1 UU Sisdiknas, Undang-UndangRepublikIndonesianomor20 tahun 2003 tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3.(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 5.
2  Departemen Agama RI, Al-qur’an Terjemahan Per-Kata.(Bandung:Syamil Al-Qur’an, 

2007) h.249
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Sesuai dengan ayat di atas sangat jelas bahwa pendidikan penting bagi setiap 

manusia agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik memiliki kecerdasan yang 

berguna untuk dirinya serta agamanya dan Allah SWT akan meninggikan derajat 

orang-orang yang berpendidikan. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang berguna 

untuk kedepannya diperlukan pembelajaran yang baik agar tercapainya tujuan 

pembelajaran tersebut.

Pembelajaran pada hakikatnya mampu menyediakan sistem lingkungan yang 

mengakibatkan terjadinya proses pada siswa. Hakikat sains yang menerapkan sikap, 

proses, produk, dan teknologi harus terlaksana dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran biologi sebagai bagian dari pembelajaran sains yang juga 

mengembangkan hakikat sains tersebut.Hermawan mengatakan bahwa “sebaiknya 

dalam proses pembelajaran biologi, peserta didik tidak hanya mendengar, mencatat, 

dan menghafal informasi yang disampaikan guru, melainkan adanya kesempatan 

untuk memanipulasi dan memproses informasi”.3 Sikap, proses, produk, dan 

teknologi adalah sama pentingnya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain 

dalam pembelajaran.

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi. 

Seorang guru harus mempunyai keterampilan dalam menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang lebih efektif  agar materi-materi yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik oleh siswa.

                                                          
3Abrari, Et. al. Pengaruh Penerapan Model Guided Discovery Learning Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Teras boyolali Tahun pelajaran 2011/ 2012, 
Vol. 4 No. 2 (Mei 2012), h. 44-45
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Pembelajaran biologi disekolah seharusnya menggunakan pendekatan yang 

dapat mendorong dan menginspirasi siswa berfikir secara kritis, analistis, tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, serta mengaplikasikan pada 

materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Ismawati dan Mulyaningsih 

bahwa:

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi
elastisitas secara umum berjalan dengan baik. Penilaian pengelolaan 
pembelajaran yang dilakukan oleh tiga pengamat mendapatkan kriteria baik, 
begitupun dalam pelaksanaan 5M pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan, kelima aspek tersebut dapat dilakukan dalam 
pembelajaran dengan baik.4

Pendekatan ilmiah (Scientific approach) dapat menjadi salah satu pendekatan 

yang dapat diguanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi karena

memfokuskan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah (Scientific approach) merupakan proses pembelajaran 

yang dirancang agar siswa secara aktif mengkontruksi konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisi 

data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasi konsep hokum atau prinsip yang di 

temukan.5

                                                          
4  Umi fadhilah ismawati dan sri mulyaningsih, pengaruh penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik pada materi elastisitas terhadap hasil belajar siswa kelas x, (Jurnal 
penelitian Universitas Negeri Surabaya, 2014), h. 35. Di akses pada tanggal 10 agustus 2016

5Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013”. (Yogyakarta: 
Gava Media, 20154)h. 51
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Pendekatan ilmiah memberikan pemahaman kepada siswa bahwa informasi 

bisa berasal dari mana saja dan kapan saja tidak tergantung pada informasi yang 

disampaikan oleh guru.Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong siswa dalam mencari tahu dari berbagai sumber 

observasi dan bukan hanya diberitahu.

Selain itu dalam proses pembelajaran guru tidak hanya berperan sebagai 

pemberi informasi akan tetapi juga memberikan penilaian bagi siswa saat melalukan 

proses pembelajaran. Hendaknya penilaian kompetensi keterampilan yang digunakan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran scientific yang menekankan kegiatan-

kegiatan ilmiah, (1) mengamati, (2) menanya, (3) mencoba, (4) menalar, dan (5) 

mengomunikasikan.

Performance assessment dapat digunakan sebagai alternatif tes yang dapat 

digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa 

secara berimbang dalam proses pembelajaran. Di dalam penilaian kinerja terdapat dua 

hal yang dinilai yaitu task (penugasan) dan rubric (kriteria penilaian) tetapi dalam 

penelitian ini penilaian yang di ambil melalui penugasan seperti percobaan 

berdasarkan pendekatan ilmiah yang di gunakan pada saat proses 

pembelajaran.6Penilaian kinerja merupakan serangkaian strategi untuk peningkatan 

penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja melalui pelaksanaan tugas 

yang bermakna dan menarik bagi siswa.

                                                          
6Muri Yusuf, “Asessment Dan Evaluasi Pendidikan. (JAkrta: Prenada Media, 2015),h. 299 
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Pada proses pembelajaran penilaian Intelegensi juga patut diperhatikan. Dalam 

proses pembelajaran yang efektif dimana dengan kondisi yang baik seperti adanya 

kesiapan dan informasi yang cukup, maka dapat meningkatkan kecerdasan terutama 

kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran, menurut Goleman kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% 

bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 

diantaranya adalah kecerdasan emosional yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, 

mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), 

berempati serta kemamuan bekerjasama.7

Penelitian Mertasari dkk menyatakan bahwa setelah diadakan pengendalian 
pada variable kecerdasan emosional, terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar 
ashan kebidanan ibu nifas antara mahasswa yang mengikuti pembelajaran dengan 
assessment kinerja dan assessment konvensional. Adapun nilai rata-rata resid pada 
mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan assessment kinerja adalah 55,224: 
sedangkan nilai rata-rata residu pada mahasiswa yang mengikuti pebelajaran dengan 
model konvensional adalah 44,374. Hal ini berarti setelah diadakan pengenalian pada 
variable kecerdasan emosional penerapan assessment kinetja lebih baik di bandingkan 
assessment konvensional.8

Hal ini juga di perkuat dengan penelitian Jayanti yang menyatakan bahwa 

Hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar siswa domain 

psikomotor pada materi pengelolaan lingkungan menunjukkan hasil yang positif dan 

signifikan. Berdasarkan analisis data bivariat dapat dilihat hasil uji korelasi yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar 

siswa domain psikomotor pada materi pengelolaan lingkungan termasuk dalam 

                                                          
7Daniel Goleman, “Emotional Intelegensi (terjemahan). (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2000),h 44 
8Luh mertasari, Ni Kt suarni, Ni Kt Widiartini, “pengaruh impeementasi kinerja assessment 

kinerja terhadap hasil belajar asuhan kebidanan ibu nifas di tinjau dari kecerdasan emosional” e-
journal Program Pasca sarjana Universias Pendidikan Ganesha 2014
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kategori sedang dengan koefisien korelasi sebesar 0,381 dan signifikan sebesar 0,001. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Emotional Quotient (EQ), maka semakin baik 

pula hasil belajar psikomotornya.9

Jadi kecerdasan emosional berperan penting dalam pembelajaran biologi. 

Karena semakin tinggi kecerdasan emosional nya maka siswa dapat bersikap lebih 

baik selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga materi yang disampaikan 

oleh guru dapat di terima dengan baik, dan hasilnya pun lebih baik.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan penulis di kelas VIII SMP Negeri 

13 Bandar Lampung pada tanggal 21 maret 2017 diketahui bahwa pada kegiatan 

proses pembelajaran pendidik menyampaikan materi dengan metode yang bersifat 

teacher-centred yaitu guru menjadi pusat proses pembelajaran. Dan terkadang 

menggunakan metode ceramah saat penyampaian materi pembelajaran. Masih urang 

di perhatikannya kecerdasan emosional siswa dalam proses pembelajaran. Penilaian 

kecerdasan emosional juga belum pernah di terapkan dalm pembelajaran.

Guru juga masih jarang menggunakan pendekatan dalam proses pembelajaran. 

Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pendekatan dalam pembelajaran. Belum

diterapkannya scientific approach pada proses pembelajaran di kelas. Sehingga siswa 

cenderung kurang aktif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa juga 

kurang berani memberikan pendapat pada saat pendidik mengajukan pertanyaan atau 

menanggapi jawaban dari teman yang lain. Keterbatasan alat dan bahan yang di 

miliki oleh pihak sekolah juga menjadi salah satu faktor kurang efektifnya proses 

pembelajaran. Dampaknya siswa kurang mampu memahami materi yang disampaikan 

oleh pendidik.

                                                          
9Nitta Jayanti, syaiful Ridlo, “Hubungan antara Emotional Quotient dengan tiga domain hasil 

belajar dalam materi pengelolaan lingkungan” Jurnal penelitian Universitas Negeri Semarang. 2014,h 
311
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Sistem penilaian pembelajaran biologi sudah menerapkan assessment, akan 

tetapi assessment yang  digunakan masih berupa tes tertulis atau masih menggunakan 

paper and pencil tes belum menggunakan ragam alternatif penilaian. Sehingga 

pembelajaran yang masih bersifat satu arah mengakibatkan siswa memiliki banyak 

pengetahuan secara teori, tetapi tidak dilatih untuk memperhatikan penilaian prilaku 

kinerja siswa.

Pada proses pembelajaran khususnya materi gerak pada mahlukidup dan system 

rangka dan otot proses penyampaian materi menggunakan metode ceramah tidak 

menggunakan pendekatan yang dapat membuat peserta didik lebih aktif dan lebih 

memahami materi yang di sampaikan. Sehingga pembelajaran biologi yang 

seharusnya menyenangkan dan  mudah untuk di pahami menjadi suatu pelajaran yang 

membosankan dengan materi yang cukup banyak. 

Hidayati mengungkapkan bahwa Pendekatan ilmiah mampu meningkatkan 

kemampuan afektif siswa, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kemampuan afektif 

siswa dapat ditingkatkan melalui pendekatan ilmiah. Hasil belajar ranah psikomotor 

menunjukkan bahwa pendekatan ilmiah mampu meningkatkan psikomotor siswa 10

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan di ketahui nilai hasil belajar 

ranah psikomotorik siswa SMPN 13 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 pada 

materi Gerak pada mahluk hidup dan system rangka dan otot masih kurang jika 

dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas pada tabel berikut.

                                                          
10Nurul Hidayati,Pengaruh penggunaan pendekatan ilmiah (scientific approach ) dalam 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas xii titl 1 smk negeri 7 surabaya pada standar 
kompetensi mengoperasikan sistem kendali elektromagnetik,(Jurnal Universitas Negeri Urabaya, 
2014), h. 28. Diakes pada tanggal 10 agustus 2016
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Table 1.1
Nilai Hasil Belajar Ranah Afektif  Peserta Didik Kelas VIII Materi Gerak Pada 

Mahluk Hidup di SMP Negeri 13
Bandar lampung T.A 2016/2017

No Nilai
Kelas VIII

jumlah
Persenta

se
Niali rata-

rata
KeteranganA B C D E F G H

1 A 6 5 9 5 4 4 3 2 38 16%

2 B 8 9 6 6 5 7 7 7 55 22%

3 C 8 4 9 8 9 10 12 6 66 26%

4 D 5 8 5 7 7 9 5 10 56 23%

5 E 3 5 1 4 5 3 5 6 32 13%

Jumlah 30 31 30 30 30 33 32 31 247 100%

Sumber : Buku Dokumentasi SMP Negeri 13 Bandar lampung Tahun Ajaran  2016/2017

Table 1.2
Nilai Hasil Belajar Ranah Afektif  Peserta Didik Kelas VIII Materi Sistem 

rangka dan otot di SMP Negeri 13 
Bandar lampung T.A 2016/2017

No Nilai
Kelas VIII

jumlah
Persenta

se
Niali rata-

rata
KeteranganA B C D E F G H

1 A 5 5 6 5 4 5 4 2 36 14%

2 B 10 9 9 8 5 6 6 9 62 25%

3 C 5 8 5 7 7 9 5 10 56 22%

4 D 7 4 9 6 9 10 12 6 65 26%

5 E 3 5 1 4 5 3 5 6 32 13%

Jumlah 30 31 30 30 30 33 32 31 247 100%

Sumber : Buku Dokumentasi SMP Negeri 13 Bandar lampung Tahun Ajaran  2016/2017

Keterangan : A = (85-100) 
B = (70-84)
C = (60-69)
D = (50-59)
E = (0-49)
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Nilai rata-rata siswa SMPN 13 Bandar lampung pada materi pembelajaran 

Gerak pada mahluk hidup  belum mencapai nilai rata-rata kelas yang maksimal.Pada 

table di tunjukan nilai presentase siswa dari 247 orang, yang sudah mencapai nilai 

rata-rata kelas hanya 38% saja atau sekitar 93 orang, sedangkan yang tidak mencapai 

nilai rata-rata sekitar 63% atau berjumlah 154 orang. Pada materi Sistem rangka dan 

otot dari 247 siswa yang sudah mencapai rata-rata sekitar 39% saja atau sekitar 98 

orang sedangkan yang tidak mencapai rata-rata ada 61% atau sekitar 149 orang.

Penilaian guru sudah menerapkan assessment, akan tetapi assessmentyang  digunakan 

masih berupa tes tertulis atau masih menggunakan paper and pencil tes belum 

menggunakan ragam alternatif penilaian. Sehingga pembelajaran yang masih bersifat 

satu arah mengakibatkan siswa memiliki banyak pengetahuan secara teori, tetapi 

tidak dilatih untuk memperhatikan penilaian prilaku kinerja siswa.Kecerdasan 

emosional mereka masih sangat kurang sehingga berdampak pada hasil belajar ranah 

psikomotorik yang kurang memuaskan.Seperti yang dikatakan jayanti dari hasil 

penelitiannya bahwa bahwa semakin tinggi Emotional Quotient (EQ), maka semakin 

baik pula hasil belajar psikomotornya.11 Berdarskan penilaian afektif atau sikap 

dalam penguatan pendidikan karakter (PPK) di kurikulum 2013 yang meliputi : 

Nasionalis, Integritas, Mandiri, Gotong royong, dan Religius beririsan dengan 

indikator kecerdasan emosional yaitu : mengenali emosi diri sendiri, mengelola 

emosi, motivasi, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan. Penguatan 

pendidikan karakter (PPK) pada kurikulum 2013 menunjang kecerdasan emosional 

siswa untuk lebih baik.

Menanggapi permasalahan tersebut alternatif yang dapat digunakan berupa 

pendekatan ilmiah (Scientific Approch). Scientic Approch adalah proses pembelajaran 

                                                          
11Nitta Jayanti, syaiful Ridlo, Hubungan antara Emotional Quotient dengan tiga domain 

hasil belajar dalam materi pengelolaan lingkungan(Jurnal penelitian Universitas Negeri Semarang. 
2014),h 311 diakses pada tanggal 11 mei 2016
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yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.12

Menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific Approch) siswa dapat menggali 

informasi melaui pengamatan, kemudian dapat bertanya dan melakukan percobaan 

serta mengolah data atau informasi yang didapat menyajikan data atau informasi 

dilanjutkan dengan menganalisis, menalar kemudian menyimpulkan, dan mencipta. 

Seperti yang di kemukakan oleh Wartini dkk pada penelitian nya bahwa Pendekatan 

ilmiah (Scientic Approch) menuntut siswa yang aktif dalam melakukan keterampilan 

ilmiah sehingga hasil belajar pun dapat di tingkatkan dengan optimal.13Oleh karena 

itu pendekatan Ilmiah (Scientific Approch) dapat menjadi solusi alternatif untuk 

mengatasi permasalahan yang ada.

Pada mata pelajaran biologi khususnya materi Gerak pada mahluk hidup dan 

system rangka dan otot dapat diterapkan pendekatan Ilmiah karena berdasarkan 

materi yang akan di sampaikan terdiri dari sub materi yang cukup banyak dan 

memerlukan kegiatan praktikum serta membutuhkan suasana pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat berkonsentrasi dan menguasai materi yang di sampaikan.

Berdasarkan uraian  di atas untuk melihat pengaruh pendekatan Ilmiah 

(Scientific Approch) berbasis Performance assessment terhadap kecerdasan 

emosional, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berdasarkan 

                                                          
12Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013”. (Yogyakarta: Gava 

Media, 20154)h. 51
13 Ida Ayu Km Mirah Wartini, I Wayan Lasmawan, A.A.I.N Marhaeni, Pengaruh 

Implementasi Pendekatan Saintifik terhadap Sikap Sosial dan Hasil Balajar PKn dikelas VI SD 
Budaya KUTA,( e-jurnal Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia,2014) h.
67. Diakses pada tanggal 11 mei 2016
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permasalahan yang telah di uraikan dengan judul penelitian “ Pengaruh Scientif 

Approch Berbasis Performance assessment Terhadap Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik kelas VIII SMPN 13 Bandar Lampung Pada Materi Struktur Dan Fungsi 

Jaringan Tumbuhan”. Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil Tahun Ajran 

2017/2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Guru belum pernah menerapkan scientific approach.Scientific approch

memungkinkan para siswa menemukan sendiri informasi-informasi melalui 

pengamatan. Sehingga siswa tidak hanya mendengar, mencatat, dan 

menghafal informasi yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi siswa 

dituntut untuk aktif pada saat pembelajaran berlangsung.

2. Dalam pembelajaran IPA guru sudah menerapkan assessment, akan tetapi 

assessmentyang  digunakan masih berupa tes tertulis atau masih 

menggunakan paper and pencil tes belum menggunakan ragam alternatif 

penilaian. Sehingga pembelajaran yang masih bersifat satu arah 

mengakibatkan siswa memiliki banyak pengetahuan secara teori, tetapi 

tidak dilatih untuk memperhatikan penilaian prilaku kinerja siswa.

3. Belum di terapkannya pengukuran kecerdasan emosionalsiswa dalam 

pembelajaran IPA .

4. Kurangnya perhatian guru terhadap kecerdasan emosional siswa.
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5. Sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran IPA masih kurang 

memadai.

6. Siswa masih kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan dan 

menyampaikan pendapat saat proses pembelajaran berlangsung.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar masalah tidak meluas dan menyimpang maka di 

perlukan pembatasan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah Pendekatan Ilmiah 

(Scientific Approch) yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam memahami berbagai materi, bahwa informasi 

dapat berasal dari mana saja dan tidak tergantung pada informasi searah 

dari pendidik. Langkah umum dalam pembelajaran dengan Pendekatan 

Ilmiah (Scientific Approch) yaitu: mengamati (Observing), Menanya 

(Questioning), Menalar (Associating), Mencoba (Experimentil), 

Membentuk jejaring (Networking).

2. Performance assessment dalam penelitian ini, menggunakan performance 

assessment proses Pada saat kegiatan Praktikum Menggunakan task berupa 

Lembar kerja Praktikum Siswa dan rubric penilaian berupa lembar 

observasi.Performance assessment yang diterapkan menggunakan 

komponen asesmen formatif berupa self assessment yang dilakukan 
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sebanyak dua kali saat proses pembelajaran, dan oral feedback yang 

dilakukan selama proses praktikum.

3. Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kecerdasan emosional 

kemampuanmengenali emosi diri, mengelola emosi, kemampuan 

memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengenali emosi orang lain, dan 

membina hubungan dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Seperti 

yang di kemukakan oleh Goelman bahwa : 

kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, 
sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, 
diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) 
yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, 
mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta 
kemamuan bekerjasama.

4. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Gerak Pada Mahluk Hidup

dan Sistem Rangka dan Otot. Peneliti memilih materi tersebut dikarenakan 

kedua materi saling berkaitan dan masih serumpun. 

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh scientific approch berbasis performance asessment 

terhadap kecerdasan emosionalsiswa kelas VIII Pada Mata Pelajaran IPA 

di SMPN 13 Bandar lampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
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1. Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Scientific Approch berbasis 

Performance Asessment terhadap kecerdasan emosionalsiswa kelas 

VIII Pada Mata Pelajaran IPA di SMPN 13 Bandar lampung 

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Bagi guru

Memberikan referensi atau masukan kepada guru tentang pendekatan 

pembelajaran yang efektif untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dan meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik.

2) Bagi siswa

Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran 

yang menarik dan dapat meningkatkan kecerdasan emosional yang 

dimiliki peserta didik.

3) Bagi sekolah

Sebagai dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

disekolah serta upaya perbaikan proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific Approch).

4) Bagi peneliti lain
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Dapat memberikan informasi tentang pendekatan Ilmiah (Scientic 

Approch) dan penilain kinerja (Performance Asessment) dapat di 

terapkan dalam pembelajaran IPA biologi.

F. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh Scientific Approch berbasis 

Performance Asessment terhadap Emotional Quotient peserta didik kelas 

VIII SMPN 13 Bandar lampung pada materi Gerak pada mahluk hidup dan 

system rangka dan otot

2) Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 13 Bandar 

lampung Tahun Ajaran 2017/2018 semester ganjil.

3) Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 13 Bandar Lampung 

tepatnya terletak di Jl. Marga No 57, Kel Beringin Raya, kec. Kemiling 

Kota Bandar Lampung 

4) Waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018 pada bulan Agustus.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Scientific Approach( Pendekatan Ilimiah)

1. Pengertian Scientific Approach

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari guru.Oleh karena itu, kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta 

didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan 

hanya diberi tahu.

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses, seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, 

meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-

proses tersebut, bantuan guru diperlukan.Akan tetapi, bantuan guru tersebut 

harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya atau semakin 

tingginya kelas peserta didik.1

                                                          
1Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000.Pengajaran Berpusat Kepada siswa dan Pendekatan 

Konstruktivis Dalam Pengajaran.Surabaya:Univesitas Negeri Surabaya University Press. h. 4
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2. Kriteria Pembelajaran Scientific Approach

Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu 

dengan kaida-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan 

dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan 

tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus 

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. 

Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini :

a. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.

b. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-

peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran 

subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

c. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, 

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.

d. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain 

dari substansi atau materi pembelajaran.

e. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran.
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f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung-jawabkan.

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik 

sistem penyajiannya.

3. Langkah-Langkah Penyusunan Scientific Approach

Scientific approach (pendekatan ilmiah) adalah pendekatan pembelajaran 

yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran Kurikulum 2013.Pendekatan ini 

berbeda dari pendekatan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Pada setiap 

langkah inti proses pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah.

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu attitude/sikap, 

knowledge/pengetahuan, dan skill/keterampilan (disingkat KSA= Knowledge, 

Skill dan Attitude). Adapun bentuk kegiatan pembelajaran melalui pendekatan 

scientific adalah sebagai berikut:

a. Mengamati (Observing)

Mengamati/ observing adalah “kegiatan studi yang disengaja dan 

sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan”. Kegiatan mengamati/observai dilakukan 

dengan tujuan untuk: “mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari 

interrelasinya elemen-elemen/unsur-unsur tingkah laku manusia pada 

fenomena social yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu”.
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b. Menanya (Questioning)

Kegiatan belajarnya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

c. Mengumpulkan Data/Informasi

Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud Nomor 81a Tahun 

2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya.

Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 

dan belajar sepanjang hayat.2

                                                          
2Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 

tentang Implememntasi Kurikulum.
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d. Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar (Associating)

Istilah “menalar” (associating) dalam kerangka proses pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk 

menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. 

Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus 

lebih aktif daripada guru.

Associating/”mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam 

kegiatan pembelajaran adalah memproses informasi yang sudah 

dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan /

eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi.3 Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola 

dari keterkaitan informasi tersebut.

e. Mengkomunikasikan

Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan dapat memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang 

telah mereka pelajari. Pada tahapan ini, diharapkan peserta didik dapat 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara 

bersama-sama dalam kelompok atau secara individual dari hasil 

kesimpulan yang telah dibuat bersama.

                                                          
3Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 

tentang Implememntasi Kurikulum.
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Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau media lainnya.Adapun kompetensi yang 

diharapkan dalam kegiatan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar.4

4. Kelebihan dan Kekurangan Scientific Approach

Scientific approach memiliki kelebihan sebagai berikut: 1) Proses 

pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik sehingga memungkinkan 

peserta didik aktifdan kreaktif dalam pembelajaran, 2) Langkah-langkah 

pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru untukmemanajemen 

pelaksanaan pembelajaran, 3) Memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan 

mengajak peserta didik untuk aktif denganberbagai sumber belajar, 4) 

Langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan proses dalam 

mengonstruksi konsephukum atau prinsip, 5) Proses pembelajarannya 

melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkattinggi, 6) Dapat 

mengembangkan karakter peserta didik, dan 7) Penilaiannya mencakup semua 

aspek.

                                                          
4Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 

tentang Implememntasi Kurikulum.
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5. Kelemahan scientific approach yaitu: 

1) Dibutuhkan kreatifitas tinggi dariguru untuk menciptakan 

lingkungan belajardengan menggunakan scientific approachjika 

guru tidak kreatif, maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan 

2) Guru jarang menjelaskan materi pelajarankarena guru banyak yang 

beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini guru tidak perlu 

menjelaskan materinya.

B. Performance Assessment

1. Pengertian Performance Assessment

Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah 

proses yang di tempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan mengenai siswa, kurikulum, program-

program, dan kebijakan pedidikan, metode atau instrument pendidikan lainnya 

oleh suatu badan, lembaga, organisasi atau institusi resmi yang 

menyelengarakan suatu aktifitas tertentu.5 Dinyatakan pula dalam linn dan 

Gronlund bahwa “asesmen (penilaian) adalah suatu istilah umum yang meliputi 

prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses belajar 

siswa (observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertulis) dan format penilaian 

kemajuan belajar”.

                                                          
5Hamzah B. Uno, Satrio Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta :Bumi Aksara, 2012), h.1
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Selain itu, papham dalam Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa 

assessment dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal 

pengumpulan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting 

pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk 

memperbaiki proses dan hasil belajar siswa.6

Asesmen merupakan alat dan aktifitas dalam pendidikan tanpa ada 

pengecualian.Artinya asesmen juga bertujuan untuk melihat kemampuan siswa 

baik kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Jika ada salah satu aspek yang 

kurang baik maka dapat dilakukan perbaikan selama proses pembelajaran. Serta 

bagaimana peningkatan ketiga aspek tersebut sebagai hasil dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. Secara garis besar asesmen juga bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada orang tua serta bagi perencanaan kurikulum.

Assessment diartikan sebagai penilaian proses, kemajuan dan hasil belajar 

siswa. Adapun Kumano mengatakan asesmen sebagai “The process of 

collecting data which shows the development of learning”.7 Dengan demikian 

asesmen merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar, namun 

faktor hasil belajar juga tetap tidak dikesampingkan. 

Berdasarkan pernyataan ahli-ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

asesmen dapat diartikan sebagai penelitian terhadap proses perolehan, 

penerapan pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pembelajaran yang 

                                                          
6Ibid, h. 1-2
7Nahiyah J.Faraz,”penilaian hasil pembelajaran”,(Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta 2012), Jurnal pendidikan, h. 5
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menunjukan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa karakteristik utama asesmen tidak hanya 

mengukur hasil belajar tetapi secara lengkap memberi informasi yang lebih 

jelas tentang proses pembelajaran. 

Pelaksanaan asesmen pembelajaran guru diharapkan pada tiga istilah 

yang sering dikacaukan pengertiannya atau bahkan sering pula digunakan 

secara bersama.Yaitu istilah pengukuran, evaluasi, dan tes.8 Adapun hubungan 

antara pengukuran, evaluasi, dan tes adalah pengukuran merupakan upaya 

untuk mendapatkan angka-angka pada suatu peristiwa, kemudian angka-angka 

dari hasil pengukura tersebut dapat dijadikan sebagai penilaian, sedangkan 

evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang diperoleh melalui asesmen. 

Jadi asesmen merupakan bagian dari evaluasi, jika berbicara tentang evaluasi 

maka asesmen sudah termasuk didalamnya.

Asesmen memiliki beberapa fungsi dan tujuan yaitu:

1. Sebagai landasan pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa dalam rangka 

membantu siswa memahami dirinya 

2. Sebagai upaya pendidik untuk menentukan kelemahan dan kekurangan 

proses pembelajaran yang telah dilakukan atau sedang berlangsung.

Adapun tujuan asesmen yaitu:

1. Memberikan umpan balik terhadap siswa

2. Pendidik dapat melakukan pemantauan kemajuan belajar siswa
                                                          

8Hamzah B. Uno, Satrio Koni, Lo,.Cit. h. 2
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3. Mengetahui kemajuan siswa dalam pembelajaran9

Asesmen kelas dilaksanakan dalam berbagai teknik, seperti penilaian 

unjuk kerja (Performance Assessment), penilaian sikap, penilaian tertulis 

(paper and pencil test) penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui 

kumpulan hasil kerja peserta didik portofolio, dan penilaian diri (Self 

Assessment).10

Peneliti memilih asesmen kinerja (performance assessment) karena 

asesnmen kinerja meminta siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks 

dan nyata, dengan mengarahkan pengetahuan awal, pembelajaran yang baru 

diperoleh, dan keterampilan-keterampilan yang relevan untuk memecahkan 

masalah-masalah realistik atau autentik.

Asesmen kinerja (Performance Assessment) merupakan salah satu 

penelitian dimana guru mengamati dan membuat pertimbangan tentang apa 

yang diketahui dan dapat dilakukan siswadalam mendemonstrasikan 

kemampuannya.11 Wujud utama dari penilaian kinerja ada dua yaitu: tugas 

(taks) dan kriteria penilaian (rubric), yang merupakan panduan untuk member 

skor.12Performance Assessment juga melakukan umpan balik (feedback) secara 

langsung dalam aktivitas pembelajaran, guru menghargai siswa dan 

berkomunikasi secara efektif yang di wujudkan dengan terjadinya proses 

                                                          
9Ibid, h. 5
10 Hamzah B. Uno, Satrio Koni,Op. Cit  h.4
11St, Hasimiah Mustamin,” Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Asesmen 

Kinerja”, Jurnal Pendidikan, 2010, h. 2 
12Nahiyah J.Faraz,Op. Cit,  h. 16
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umpan balik (feedback). Fungsi feedback adalah member informasi kepada 

siswa. Umpan balik yang sesuai akan semakin memperkuat kedudukan seorang 

siswa dalam kelompoknya. Ia akan memahamisiapa dirinya, keunikan, merasa 

mampu dan patut.

Performance Assessment merupakan suatu prosedur yang menggunakan 

berbagi bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh 

mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Pemantauan didasarkan pada 

kinerja (performance) yang ditunjukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau 

permasalahan yang di berikan.Hasil yang diperoleh merupakan suatu hasil dari 

unjuk kerja tersebut.Performance Assessment sangat sesuai dalam menilai 

keterampilan proses sains. Keterampilan proses siswa yang dapat dinilai 

meliputi keterampilan proses intelektual (seperti ketrampilan observasi, 

berhipotesis, menerapkan konsep, merencanakan serta malakukan penelitian, 

dan lain-lain). Performance Assessment sangat tepat bila digunakan dalam 

praktikum Biologi.Bentuk Performance Assessment yaitu kinerja klasikal, 

Performance Assessment kelompok, Performance Assessment personal.13

Performance Assessment menghendaki siswa untuk menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mendemonstrasikan penguasaan 

mereka terhadap target pembelajaran (learning targrt) dan tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan dapat member informasi yang spesifik terhadap kinerja 

siswa.14

                                                          
13Ibid, h.1
14 Hasimiah Mustamin,Op. Cit,  h.3
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Performance assessmentadalah untuk mengukur hasil belajar atau kerja 

secara langsungdan bukan menggunakan tes tertulis.Salah satu contoh dapat 

ditemukan pada pendidikan jasmani, dimana performa dinilai secara langsung 

oleh guru. Metode ini yang digunakan untuk mengukur proses kognitif dengan 

tingkat yang lebih tinggi.15

Tugas-tugas Performance Assessment menurut siswa untuk menggunakan 

berbagai macam keterampilan, konsep dan pengetahuan asesmen kinerja tidak 

dimaksudkan untuk menguji ingatan faktual dan konsep-konsep ilmiah dari 

suatu masalah atau tugas yang realistik, penilaian tersebut meminta siswa untuk 

menjelaskan “ mengapa atau bagaimana” dari suatau konsep atau 

proses.16Tujuan dan kriteria tugas dalam penilaian kinerja adalah untuk 

mengetahui apa yang dipahami siswadan apa yang dapat mereka lakukan. 

Tugas tersebut harus bermakna, autentik, artinya realistis atau sesuai dengan 

kehidupan nyata.17

Performance Assessment disebut juga sebagai asesmen kelas yang 

diselenggarakan kontinu bagi kepentingan kedua belah pihak yaitu guru dan 

siswa sebagai sarana untuk mencapai kinerja (performance) 

maksimum.assessmen kelas yang baik dapat memberikan informasi spesifik 

individual dan tepat waktu yang di butuhkan untuk membimbing pembelajaran 

siswa maupun pembelajaran guru.Asesmen harus meliputi tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor.18

                                                          
15Danil Muijs, Effective Teaching, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 372
16Usman Mulbar, Pengembangan Tugas Autentik Dalam Pembelajaran Matimatika, Jurnal 

Pendidikan Matimatika,(FMIPA UNM, 2005), h. 32
17Ibid, h 34
18 Nahiyah J.Faraz, Op.Cit, h 5
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Pada asesmen ini, guru bukan memintak siswa untuk menjawab 

pertanyaan pilihan ganda pada tes kertas dan pensil, para pendukung 

assessment kinerja akan memintak siswa mendemonstrasikan bahwa mereka 

dapat melakukan tugas tugas tertentu, seperti menulis suatu karangan, 

melakukan suatu eksperimen, menginterpretasikan jawaban terhadap suatu 

masalah, memainkan suatu lagu, atau menulis suatu gambar.19

Dari beberapa pengertian Performance Assessment di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa Performance Assessment adalah penilaian yang 

menekankan pada apa yang dapat dikerjakan oleh siswa dalam bentuk kinerja 

atau menunjukan kinerja siswa, bukan hanya menjawab atau memilih jawaban 

dari sederetan jawaban yang sudah tersedia.   

2. Kelebihan Dan Kelemahan Performance Assessment 

Beberapa kelebihan Performance Assessment antara lain: 1. Pembelajaran 

dapat labih efektif karena Performance Assessment terintegrasi dalam proses 

pembelajaran. 2. Membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide baik kepada 

teman, guru maupun kepada kelas, 3. Lebih lengkap dan valid dalam menilai 

kemampuan siswa, 4.Mengembangkan kemampuan dan keahlian siswa karena 

tidak hanya sekedar memberikan jawaban tetapi juga beserta alasannya, 

5.Jawaban bersifat terbuka karena ada jawaban benar atau salah. Sedangkan 

kelemahan dari asesmen kinerja antara lain waktu yang digunakan relative lama 

                                                          
19Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendisain Model Pembelajaran Inovatif  Progresif Dan 

Konstekstual, (Jakarta: Kencana,2014), h.207-208
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dan adanya kecendrungan guru bersikap subjektif sehingga dikhawatirkan 

penilaian kurang relevan. Guna meminimalisir kelemahan performance 

assessment tersebut, langkah yang dilakukan antara lain mempersiapkan waktu 

yang maksimal agar menghasilkan suatu perangkat yang mencapai tujuan yang 

dikehendaki, guru mempersiapkan dengan serius.

3. Prinsip-Prinsip Performance Assessment

Secara umum, penilaian berbasis kelas harus memenuhi prinsip-

prinsip:”valid, mendidik, berorientasi pada kopetensi, adil dan objektif, terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna”.20

1. Valid (tepat)

Dalam hal ini, ada ukuran yang digunakan dalam penelitian berbasis 

kelas yang harus betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. 

Misalnya, guru ingin mengukur keterampilan siswa dalam mengetik 

sepuluh jari, kemudian guru menggunakan tes lisan tentang tugas-tugas 

kesepuluh jari tersebut, maka ada kemungkinan bukan aspek 

keterampilan yang diukur, melainkan aspek pemahaman tentang tugas-

tugas kesepuluh jari tersebut dalam mengetik.Pengukuran yang demikian 

dikatakan tidak valid.

                                                          
20Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya,2009), h. 189
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2. Mendidik 

Banyak proses dan kegiatan penilaian yang dilakukan guru membuat 

siswa menjadi ketakutan. Apa lagi jika siswa memperoleh nilai yang 

kecil. Padahal nilai yang tinggi bukan menjadi tujuan penilaian.Di dalam 

penilaian berbasis kelas, guru harus dapat memberikan penghargaan, 

motivasi dan upaya-upaya mendidik lainnya kepada siswa yang kurang 

berhasil.

3. Berorientasi dalam kompetensi 

Penilaian berbasis kelas dilakukan dalam rangka membantu siswa 

mencapai standar kopetensi, kopetensi dasar, dan indikator pencapaian 

hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kopetensi.

4. Adil dan objektif 

Guru tidak boleh membeda-bedakan siswa atau terpengaruh latar 

belakang sosial-ekonomi, jenis kelamin, budaya, status matrial, dan etnis 

siswa, untuk itu, guru perlu membuat perencanaan penilaian yang jelas, 

komprehensif dan operasional, serta menetapkan kriteria dalam membuat 

keputusan.

5. Terbuka 

Sistem dan hasil penilaian berbasis kelas tidak boleh disembunyikan 

atau dirahasiakan oleh guru.Apapun format dan model penilaian yang 

digunakan harus terbuka dan diketahui oleh semua pihak, termasuk 

kriteria dalam membuat keputusan.
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6. Berkesinambungan 

Penilaian berbasis kelas tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan 

pembelajaran saja, tetapi harus dimulai dari awal sampai akhir 

pembelajaran, terencana, bertahap.Dan berkesinambungan.

7. Menyeluruh 

Penilaian terhadap proses dan hasi belajar siswa harus dilakukan 

secara menyeluruh, utuh dan tuntas, baik yang berkenaan dengan domain 

kognitif, afektif maupun psikomotor. Begitu juga dengan jenis, prosedur, 

dan teknik penilaian yang digunakan, termasuk berbagai bukti autentik 

hasil belajar siswa.Jadi, guru harus menggunakan berbagai jenis penilaian 

berbasis kelas sesuai dengan kopetensi yang harus dikuasai oleh siswa.

8. Bermakna

Penilaian berbasis kelas harus memberikan makna kepada berbagai 

pihak untuk melihat tingkat perkembangan penguasaan kopetensi peserta 

didik sehingga hasil penilaian dapat ditindaklanjuti, terutama bagi guru, 

orang tua, dan siswa.21

                                                          
21Ibid, h. 188-189
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4. Prosedur Pelaksanaan Performance Assessment Di Kelas

Penerapan performance assessment dalam pembelajaran biologi 

mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan 

Untuk menetapkan tujuan ini, maka pertama kali guru harus mengacu 

pada kurikulum untuk memilih kompetensi dasar dan materi pokok apa 

yang ditargetkan untuk dinilai. Bila kompetensi dasar dan materi pokok 

telah di pilih, langkah berikutnya adalah menentukan bukti-bukti belajar 

(evidence of learning) atau indikator-indikator pencapaian keterampilan 

proses sains. Indikator ini yang memberikan arah pengembangan tugas 

performasi dan akan digunakan sebagai dasar untuk membuat pedoman 

penilaian (rubrik).

2. Memilih Jenis Tugas Dan Kegiatan 

Setelah mendefinisikan tujuan asesmen, guru dapat memutuskan 

tugas/kegiatan yang digunakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebelum memilih kegiatan, misalnya: keterbatasan waktu, keberadaan 

sumber dikelas, jumlah data yang diperlukan untuk membuat keputusan 

tentang kualitas performansi siswa. Berkaitan dengan kegiatan di 

laboratorium, guru dapat memilih kegiatan yang melibatkan keterampilan 

proses siswa. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan keterampilan 

b. Kegiatan investigasi pendek (Event investigation)
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3. Menulis tugas performansi 

Tugas performansi pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yaitu 

konteks, petunjuk bagi siswa dan audien (guru dan/atau siswa).

4. Klarifikasi prosedur administratif

Ada dua desain dalam menyediakan konteks, petunjuk dan lembar 

jawaban untuk siswa dalam tugas performansi, yaitu:

a. Format booklet tes terpisah (separate test booklest) yaitu lembar 

konteks dan petunjuk terpisah dengan lembar pertanyaan dan 

jawaban.

b. Format booklet tes yang terintegrasi (integrated test booklet) 

yaitu konteks dan petunjuk siswa, pertanyaan dan ruang respon 

dan setiap unsure dijadikan satu.

5. Mengembangkan kreteria performansi 

Kriteria performansi merupakan indikator dari performansi / unjuk 

kerja yang baik dan tepat dalam setiap tugas. Agar dapat mendefinisikan 

kriteria performansi, guru harus menentukan terlebih dahulu apa yang 

akan diamati itu proses, produk, atau keduanya. Dalam hal ini, jika yang 

diamati adalah proses maka kriteria diperlukan untuk menilai tingkah 

laku siswa yang ditargetkan saat mengajarkan tugas. Sedangkan yang 

diamati adalah produk maka kriteria diperlukan untuk menilai produk 

yang dihasilkan dari tingkah laku tersebut.22

                                                          
22Masnur Muslich, Authentic Assessmen; Penilaian Berbasis Kelas Dan Kopetensi, (Bandung: 

Rafika Aditama,2011), h.126-130
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Dalam menilai pencapaian tugas yang diberikan kepada siswa 

tersebut, perlu ditetapkan kriteria yang disepakati terlebih dahulu, yang 

disebut rubric.Dengan demikian maka asesmen kinerja yang utama ialah 

tugas (taks) dan rubrik (rubric) sebagai kriteria penilaian.Guru juga 

memberikan umpan balik sebagai peran yang memotivasi di dalam peoses 

pembelajaran.Ketika siswa menerima informasi mengenai kinerja mereka.

Taks atau tugas yang dipakai pada penelitian ini berupa laporan 

praktikum.Rubric yang dipakai berupa skala likert.Penerapan komponen 

performance assessment yang terdiri dari oral feedback dilakukan 

sebanyak 2 kali pada saat praktikum, dan self assessment dilakukan pada 

saat pengumpulan tugas yang berupa laporan praktikum saja. Model 

discovery learning pada penelitian ini diterapkan dengan cara membentuk 

siswa menjadi beberapa kelompok pada saat praktikum, dalam 

pembelajaran ini guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan 

oral feedback kepada siswa untuk belajar secara aktif. Oral feedback ini 

dilakukan secara langsung untuk mengetahui umpan balik pada saat 

peaktikum berlangsung.Kemudian pada saat praktikum berlangsung 

menggunakan penilaian kinerja yang menggunakan rubric penilaian pada 

saat praktikum dan laporan praktikum.Pada saat penggumpulan laporan 

praktikum menggunakan self assessment.Penilaian kinerja ini dibuat 

untuk menggetahui kecerdasan Emosional siswa.
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C. Kecerdasan Emosional

1. Pengertian Kecerdasan Emosional

Crow and Crow mengartikan emosi sebagai berikut :An emotion is an 

effective that accompanies generalized inner adjustmentand mental an 

physiological stived up states in the invidual and that shows it self.23  Emosi 

diartikan sebagai  pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam 

individu tentang  keadaan mental,  fisik  danberwujud suatu tingkah laku yang 

tampak.

Menurut Goleman bahwa akar kata emosi adalah berasal dari 

kata“movere”, kata kerja bahasa  latin yang berarti menggerakkan, 

bergerak,ditambah awalan “e”, untuk memberi arti bergerak menjauh, 

menyiratkan bahwa kecenderungan untuk bertindak  merupakan  hal mutlak 

dalam emosi.24Hal tersebut sebagai akibat dari suatu stimulan yang 

menyebabkan munculnya  suatu keinginan untuk bertindak.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perasaan dan 

emosi merupakan suasana batin yang dihayatin oleh seseorang pada suatu saat. 

Perasaan berkenaan dengan suasana batin yang tenang, tersembuyi, dan tertutup 

sedangkan emosi menunjukan suasana batin yang lebih dinamis, bergejolak, 

nampak dan terbuka karena lebih termanifestasikan dalam perilaku fisik.

                                                          
23 Sunartodan B. Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rineka  

Cipta,1999), Cet. I, h. 150.
24 Daniel Goleman,Emotional IntelligenceMengepa EI Lebih Penting Daripada IQ (Jakarta: 

Gramedia,2015,cet. XX, h. 7.
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Emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu 

keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

Sejumlah teoretikus mengelompokan emosi dalam golongan-golongan besar, 

golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut:

1. Amarah: bringas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, 
rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling hebat, 
tindak kekerasan dan kebencian patologis

2. Kesedihan: pedih, sedih, muram,suram, melankonis, mengasihani diri, 
kesepian ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis, depresi berat.

3. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, 
khawatir, waspada, sedih, tidak tenang, dan sebagai patologi, fobia dan 
fanatik.

4. Kenikmatan: bahagia, gembira,puas, raiang, senang, terhibur, bangga, 
kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, 
kegirangan luar biasa.

5. Cinta: penerimaan, persahabatan,kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 
bakti, hormat, kasmaran, kasih.

6. Terkejut, takjub, terpana.
7. Jengkel: hina, jijik, muak,mual, benci, tidak suka, mau muntah
8. Malu: rasa bersalah,malu hati, kesal hati, sesal, aib, dan hati hancur lebur.25

Goleman menjelaskan kecerdasan emosional adalah kemampuan 

mengenali perasan sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi sendiri dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 

hubungan dengan orang lain.26Kecerdasan emosional diartikan sebagai 

kemampuan  mengenali perasaan sendiri dan orang lain serta mampu mengelola 

emosi tersebut dengan memotivasi diri sendiri. 

Kecerdasan emosional memotivasi seseorang untuk mencari manfaat dan 

mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai yang paling dalam, mengubah apa yang 

                                                          
25Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran(Jakarta: Bumi Aksara, 

2012). Cet. V. h.64-65.
26Daniel Golmen Op. Cit. h. 512.
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dipikirkan menjadi apa yang dijalani. Kecerdasan emosional menuntut 

seseorang belajar mengakui dan menghargai perasaan pada dirinya dan orang 

lain untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan 

energi, emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Jadi, kecerdasan

emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif 

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber informasi, koneksi, dan 

pengaruh yang manusiawi.27

Berdasarkan pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli dapat 

peneliti simpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

dalam mengelola serta mengontrol emosinya, memiliki kepekaan terhadap 

emosi orang lain, mampu bersosialisasi dengan baik, serta dapat menggunakan 

emosi sebagai alat untuk memotivasi dirinya.

Kecakapan emosi yang paling sering mengantar Orang ketingkat 

keberhasilan antara lain :

1. Inisiatif, semangat juang, dan kemampuan menyesuaikan  diri,

2. Pengaruh, kemampuan memimpin tim, kesadaran politis,

3. Empati, percaya diri, dan kemampuan mengembangkan orang lain.28

                                                          
27Steven J. Stein dan Howard E. Book, The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your 

Success, Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses, terj Trinanda Rainy 
Januarsari dan Yudhi Murtanto (Bandung: Kaifa, 2002), h.39.

28Daniel Goleman,Op. Cit. h. 60.
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Salovy menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar 

tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya 

memperluaskemampuan ini menjadi lima wilayah utama, yaitu: 29

1. Mengenali emosi diri, intinya adalah kesadaran diri, yaitu mengenali 
perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Ini merupakan dasar 
kecerdasan emosional. Kesadaran diri adalah perhatian terus-menerus 
terhadap keadaan batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri ini, 
pikiran mengamati dan mengali pengalaman termasuk emosi.

2. Mengelola emosi, yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat 
terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada 
kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan 
untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, 
atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya 
keterampilan emosional dasar.

3. Memotivasi diri sendiri, kemampuan menata emosi sebagai alat untuk 
mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 
memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk 
berkreasi. Begitu juga dengan kendalli diri emosional menahan diri 
terhadap kepuasan dan mengendalikan doronngan hati merupakan 
landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Kemudian mampu 
menyesuaikan diri dalam “flow” memungkinkan terwujudnya kinerja 
yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki 
keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal 
apa pun yang mereka kerjakan.

4. Mengenali emosi orang lain. Yaitu empati, kemampuan yang juga 
bergantung pada kesadaran diri emosional, yang merupakan 
“keterampilan bergaul” dasar. Kemmampuan berempati yaitu 
kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, ikut 
berperan dalam pergulatan dalam arena kehidupan. 

5. Membina hubungan. Seni membina hubungan, sebagaian besar 
merupakan keterampilan mengelola orang lain. Dalam hal ini 
keterampilan dan ketidak terampilan sosial, serta keterampilan-
keterampilan tertentu yang berkaitan adalah didalamnya. Ini 
merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, 
kepemimpinan, dan keberhasilan antarpribadi. Keterampilan sosial 
adalah unsur untuk menajamkan kemampuan antarpribadi, unsur 
pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, bahkan karisma.

                                                          
29Daniel Goleman Op. Cit. h. 56-57.



40

Sementara itu, Steven J. Dan Howard. menjelaskan penemuan Reuven 

Bar-On yang merangkum kecerdasan emosional dan dibaginya kedalam lima 

area atau ranah yang menyeluruh. Kelima ranah tersebut yaitu: ranah 

intrapribadi, ranah antarpribadi, ranah penyesuaian diri, ranah 

oengendalianstres, dan ranah suasana hati umum.30Gambarberikut menjelaskan 

tentang model kecerdasan eosional menurut Bar-On.

Gambar 1.1
Model Kecerdasan Emosional

Ranah kecerdasan emosional yang termuat dalam gambar tersebut, yaitu :

1. Ranah Intrapribadi

Ranah intrapribadi terkait dengan kemampuan kita untuk mengenal 

dan mengendalikan diri sendiri. Ranah kecerdasan emosional ini terkait 

pula dengan apa yang biasanya disebut sebagai “inner-self” (diri 

terdalam, batiniah). Ranah intrapribadi ini melingkupi lima subbagian 

atau skala, yaitu sebagai berikut:
                                                          

30Steven J. Stein dan Howard E. BookOp. Cit., h. 39-41.

Intrapribadi Antarpribadi 

Penyesuaian DiriPengendalian Stres

SUASANA HATI UMUM

KINERJA EFEKTIF
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a) Kesadaran diri, yakni kemampuan untuk mengenal dan memilah-

milah perasaan, memahami hal yang sedang kita rasakan dan 

mengapa hal itu kita rasakan, dan mengetahui penyebab 

munculnya perasaan tersebut, serta pengaruh perilaku kita 

terhadap orang lain.

b) Sikap asertif, yaitu kemampuan menyampaikan secara jelas 

pikiran dan perasaan kita, membela diri mempertahankan 

pendapat.

c) Kemandirian, yaitu kemampuan untuk  mengarahkan dan 

mengendalikan diri sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta 

tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional.

d) Penghargaan diri, yakni kemampuan untuk mengenali kekuatan 

dan kelemahan kita, dan menyenangi diri sendiri meskipun kita 

memiliki kelemahan. 

e) Aktualisasi diri, yaitu kemampuan mewujudkan potensi yang 

kita miliki dan merasa senang (puas) dengan prestasi yang kita 

raih ditempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi.

2. Ranah Antarpribadi

Ranah antarpribadi berkaitan dengan “keterampilan bergaul” yang 

kita miliki, kemampuan kita beratraksi dan bergaul baik dengan orang 

lain. Ranah antarpribadi ini terdiri dari tiga skala, yaitu sebagai berikut:
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a) Empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan 

pikiran orang lain, kemampuan untuk melihat dunia dari sudut 

pandang orang lain.

b) Tanggung jawab sosial, yaitu kemampuan untuk menjadi 

anggota masyarakat yang dapat bekerja sama dan bermanfaat 

bagi kelompok masyarakatnya.

c) Hubungan antarpribadi, mengacu pada kemampuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan hubungna yang saling 

menguntungkan, dan ditandai oleh saling memberi dan 

menerima serta rasa kedekatan emosional.

3. Ranah Penyesuain Diri

Ranah kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan kita 

untuk menilai dan menanggapi situasi sulit. Ranah penyesuaian diri ini 

meliputi tiga skala, yaitu sebagai berikut:

a) Uji realitas, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu sesuai 

dengan kenyataannya, bukan seperti yang kita inginkan atau 

takuti. 

b) Sikap fleksibel, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan perasaan, 

pikiran, dan tindakan kita dengan keadaan yang berubah-ubah.

c) Pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan 

permasalahan, kemudian bertindak untuk mencari dan 

menerapkan pemecahan yang jitu dan tepat.
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4. Ranah Pengendalian Stres

Ranah pengendalian stres terkait dengan kemampuan kita untuk 

tahan menghadapi stres dan mengendalikan implus. Keberhasilan dalam 

ranah ini berarti bahwa kita biasanya dapat tetap tenang, jarang  bersikap 

impulsif, dan mampu mengatasi tekanan. Ranah penanganan stres ini 

memiliki dua skala berikut:

a) Ketahanan menanggung stres adalah kemampuan untuk tetap tenang 

dan berkonsentrasi.

b) Pengendalian impuls, yaitu kemampuan untuk menahan atau menunda 

keinginan untuk bertindak. Masalah dalam pengendalian impuls ini 

akan muncul dalam bentuk sering merasa frustasi, impulsif, sulit 

mengendalikan amarah, bertindak kasar, kehilangan kendali diri, 

menunjukan perilaku yang meledak-ledak dan tidak terduga.

5. Suasana Hati Umum

Ranah kecerdasan emosional ini berkaitan dengan pandangan kita 

tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan 

orang lain. Serta rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah suasana 

hati umum juga memiliki dua skala yaitu sebagai berikut:

a) Optimisme, yaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif 

yang realistis, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit.

b) Kebahagiaan, yaitu kemapuan untuk mensyukuri kehidupan, menyukai 

diri sendiri dan orang lain, dan untuk bersemangat serta bergairah 

dalam melakukan setiap kegiatan. 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Menurut Le Dove (Goleman) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosi antara lain:

1. Fisik. Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi 

saraf emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk berpikir yaitu 

korteks (neokorteks). Sebagai bagian yang mengurusi emosi yaitu 

sistem limbic, tetapi sesungguhnya antara kedua bagian inilah yang 

menentukan kecerdasan emosi seseorang.

a. Korteks, berperan penting dalam dalam memahami sesuatu 

secara mendalam,menganalisis mengapa mengalami perasaan 

tertentu dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk mengatasinya. 

Korteks khusus lobus prefrontal, dapat bertindak sebagai saklar 

peredam yang memberi arti terhadap situasi emosi sebelum 

berbuat sesuatu.

b. Sistem limbik, bagian ini sering disebut sebagai emosi otak yang 

letaknya jauh didalam hemisfer otak besar dan terutama 

bertanggunng jawab atas pengaturan emosi dan implus. Sistem 

limbik meliputi hippocampus, tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran emosi dan tempat disimpannya emosi. Selain itu 

ada amygdala yang dipandang sebagai pusat pengendaliain 

emosi pada otak.

2. Psikis, kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, 

juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu.31

                                                          
31“Faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kecerdasan-emosional” (On-line), tersedia di 

http://www.duniapelajar.com/2013/02/04/.htm (02 Mei 2016).
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D. Kajian materi penelitian

Sesuai standar isi kurikulum 2013 tahun 2016/2017dan hasil Pra penelitian di 

SMP Negeri 13 Bandar Lampung, Kompetensi Dasar yang harus dicapai kelas VIII 

berkaitan dengan kajian materi gerak pada mahluk hidup dan sistem rangka dan otot 

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Silabus Materi Gerak pada Mahluk Hidup

Kompetensi 
Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran Materi 

Pembelajaran

3.1. Memahami 
gerak pada 
mahluk hidup, 
system gerak 
padamanusia, 
dan upaya 
menjaga 
kesehatan 
sisem gerak

4.1 Membuat tulisan 
tentang 
berbagai 
gangguan pada 
system gerak 
serta upaya 
menjaga 
kesehatan 
system gerak.

1. Menjelaskan jenis 
gerak pada 
tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya.

2. Menganalisis 
contoh gerak pada 
tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya dan 
jenis rangsang 
yang diterima atau 
bagian tumbuhan 
yang menanggapi 
rangsang

3. Menganalisis alat 
gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian dengan 
lingkungan 
hidupnya.

4. Menjelaskan sistem 
otot hewan yang 
sesuai dengan pola 
gerak yang 
dilakukan

1. Peserta didik dapat 
menjelaskan jenis 
gerak pada tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya sehingga 
dapat mewujudkan 
nilai kritis ingin tau, 
komunikatif dan kerja 
keras.

2. Peserta didik dapat 
menganalisis contoh 
gerak pada tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya dan jenis 
rangsang yang 
diterima atau bagian 
tumbuhan yang 
menanggapi 
rangsangan sehingga 
dapat mewujudkan 
nilai kritis ingin tau, 
komunikatif dan kerja 
keras. 

3. Peserta didik dapat 
menganalisis alat 
gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian lingkungan 
hidupnya

4. Peserta didik 
menjelaskan system 
otot hewan yang 
sesuai dengan pola 
gerak yang di lakukan

Gerak pada mahluk 
hidup
1. mengamati 

gerak pada 
tumbuhan

2. mengamati 
gerak pada 
hewan

Sumber: Silabus Pembelajaran IPA SMP Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 
Pelajaran 2017/2018
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Tabel 2.2
Silabus Materi Sistem Rangka dan Otot

Kompetensi 
Dasar

Indikator Tujuan Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

3.4 Mendeskripsikan 
struktur rangka 
dan otot 
manusia, serta 
fungsinya pada 
berbagai 
kondisi

1. Mendeskripsikan 
fungsi sistem 
rangka bagi 
manusia

2. Mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
gerak manusia.

3. Mendeskripsikan 
struktur tulang 
manusia.

4. Mengidentifikasi 
jenis sendi yang 
terdapat pada tubuh 
manusia.

5. Mendeskripsikan 
struktur otot 
manusia.

6. Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi 
manusia.

1. peserta didik dapat 
mendeskripsikan 
fungsi system rangka 
bagi manusia 
sehingga dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. peserta didik dapat
mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
gerak manusia 
sehingga dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

3. peserta didik mampu 
mendeskripsikan 
jenis sendi yang 
terdapat pada tubuh 
manusia. 

4.  Peserta didik dapat 
mendeskripsikan
struktur otot 
manusiakskresi.

5. peserta didik dapat 
mengamati 
percobaan dengan  
rasa ingin tahu, kerja 
keras dan 
komunikatif

6. peserta didik dapat 
memberikan contoh 
tentang penyakit 
pada otot.

Sistem Rangka
1. Fungsi sistem 

rangka bagi tubuh 
manusia

2. Sendi pada 
manusia

3. Struktur dan 
fungsi otot

Sumber: Silabus Pembelajaran IPA SMP Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 
Pelajaran 2017/2018
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Sesuai dengan Kompetensi dasar pada Tabel 2 dan 3, siswa dituntut untuk 

sampai pada tahap memahami serta mendeskripsikan, artinya bahwa kecerdasan 

emosional dapat dilakukan pada Kompetensi dasar (KD) ini. Adapun uraian materi 

gerak pada mahluk hidup dan system secara lengkap di jelaskan pada tabel 4

dibawah ini:

Tabel 2.3
Uraian Materi Gerak pada Mahluk Hidup

Uraian Materi Keterangan 
Gerak pada mahluk 
hidup

1. Gerak pada tumbuhan

Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu gerak 
endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom.

a Gerak Endonom

Gerak ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui  
penyebabnya, atau tidak memerlukan rangsang dari luar.

B. Gerak Higroskopis

gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar 
air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata

Gerak Esionom
Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya 
rangsangan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan jenis rangsangannya, 
gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, 
dan gerak nasti.

1) Gerak Tropisme
Gerak tumbuhan dapat diamati melalui beberapa gejala, salah 
satunya adalah arah tumbuh tumbuhan. Arah tumbuh tumbuhan 
dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Contoh tumbuhan 
yang diletakkan dekat jendela batangnya tumbuh menuju cahaya.

2) Gerak Taksis
Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian 
tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. 
Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. 
Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 
kemotaksis dan fototaksis.
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Uraian Materi Keterangan

Gerak nasti
adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari
luar, tetapi arah geraknya tidak di pengaruhi oleh arah datangnya 
rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya gerak nasty di 
bedakan menjadi niktinasi, fotonasti, dan tigmonasti atau 
seismonasti.

Gerak pada hewan Hewan bergerak dengan berbagai cara misalnya ada hewan yang 
berjalan, berlari, terbang, berenang merayap dan lain sebagainya.

a. Gerak hewan dalam air
Air memilikikerapatan yang lebih besar di bandingkan udara.air 
memiliki gaya angkat yang lebih besar di bandingkan udara. 
Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih 
kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan 
mengeluarkan sedikit energy.
Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan 
air adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan 
tubuh meliuk dari kiri ke kanan.
Anggang- angggang dapat berjalan di permukaan air karena ada 
tegangan permukaan (kohesi).

1) Ikan sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk 
mengatur gerakan naik turun.

2) Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel 
untuk mendorong ekor ikan di dalam air.

3) Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke 
kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan.

4) Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok 
untuk hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang 
secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya.

b. Gerak Hewan di Udara

           Tubuh hewan yang bergerak di udara memiliki gaya angkat 
yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya 
untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Prinsip 
yang sama diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat 
terbang bersayap bentuk airfoil. Bentuk sayap airfoil membuat udara 
mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian 
bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. 
Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang 
berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas.

c. Gerak Hewan di Darat

Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan 
tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk 
mengatasi inersia (kecenderungan tubuh untuk diam / kelembaman 
benda) dan untuk menyimpan energi pegas (elastisitas) untuk 
melakukan berbagai aktivitas.
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Uraian materi Keterangan

Sistem rangka Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat 
gerak pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh 
otot. Fungsi Rangka Pada Manusia

Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting, 
yaitu :

1.  sebagai penegak tubuh

2.  sebagai pembentuk tubuh

3.  sebagai tempat melekatnya otot (otot rangka)

4.  sebagai pelindung bagian tubuh yang penting

5.  sebagai tempat pembentukkan sel darah merah

6.  sebagai alat gerak pasif

Kerangka manusia dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

1.  Bagian Tengkorak

2.  Bagian Badan

3.  Bagian Anggota Gerak

1.   Bagian Tengkorak (Kepala) 

tersusun dari tulang pipih yang berfungsi sebagai tempat 
pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih

1 tulang dahi 

2 tulang tapis 

2 tulang hidung 

2 tulang ubun-
ubun 

2 tulang pipi

2 tulang langit-
langit 

2 tulang baji 

2 tulang pelipis 

2 tulang air mata 

2 tulang rahang 
atas

1 tulang lidah 

1 tulang tengkorak 

2 tulang rahang 
bawah

terdiri dari :

2.   Bagian Badan 

Bagian badan terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu : 

a.  Ruas-ruas tulang belakang ( 33 ruas ) 

b.  Tulang rusuk ( 12 pasang ) 

7 pasang tulang rusuk sejati 

3 pasang tulang rusuk palsu 

2 pasang tulang rusuk melayang 

c.  Tulang dada, terdiri dari : 

tulang hulu 

tulang badan 

tulang pedang-pedangan 

d.  Gelang bahu terdiri dari : 

2 tulang selangka (kiri dan kanan) 

2 tulang belikat (kiri dan kanan) 

e.  Gelang panggul terdiri dari : 
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Uraian materi Keterangan
2 tulang duduk (kiri dan kanan) 

2 tulang usus (kiri dan kanan) 

            2 tulang kemaluan (kiri dan kanan)

3.   Bagian Anggota Gerak 

Anggota gerak dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

a. anggota gerak atas (tangan kiri dan kanan) terdiri dari

2 tulang pengumpil 
2 tulang lengan atas 
2 tulang hasta 
16 tulang pergelangan tangan 
10 tulang telapak tangan 
28 ruas tulang jari tangan 

b.  anggota gerak bawah (kaki kiri dan kanan) terdiri dari
2 tulang paha 
2 tulang tempurung lutut
2 tulang kering 
2 tulang betis 
14 tulang pergelangan kaki 
10 tulang telapak kaki 
28 ruas tulang jari kaki

2.  Jenis dan Fungsi Tulang

Menurut jenisnya tulang pada manusia dapat dibedakan menjadi 2, 
yaitu : 

a. Tulang Rawan 

Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan, ruang 
antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan 
sedikit zat kapur, bersifat lentur. 

Tulang rawan banyak terdapat pada tulang anak kecil dan 
pada orang dewasa banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, 
laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, antara ruas-ruas tulang 
belakang. 

Mengapa bila anak-anak mengalami patah tulang, cepat 
menyambung kembali ? Hal ini dikarenakan pada anak-anak 
masih banyak memiliki tulang rawan, sehingga bila patah 
mudah menyambung kembali. 

Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras, disebut 
osifikasi.

b.  Tulang Keras 

Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang 
(osteoblas)ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat 
kapur, sedikit zat perekat, bersifat keras. 

Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat 
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Persendian 

oleh darah.

Dalam tulang keras terdapat saluran havers yang didalamnya 
terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel 
tulang.

Tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. 

3.  Bentuk Tulang 

Menurut bentuknya tulang terbagi 3 macam, yaitu : 

a.  Tulang pipa 

Bentuknya bulat, panjang dan tengahnya berongga 

b.  Tulang pipih 

Bentuknya pipih ( gepeng ) 

c.  Tulang pendek 

Bentuknya pendek dan bulat 

Pada kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 
200 tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang 
disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak manusia, 
persendian mempunyai peranan penting dalam proses 
terjadinya gerak.

Menurut sifat gerakannya persendian (sendi) dapat 
dibedakan menjadi tiga (3 macam) yaitu : 

a.  Sendi Mati

yaitu persendian yang tidak memiliki celah sendi 
sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerak kan, 
misalnya persendian antar tulang tengkorak. 

b.  Sendi Kaku 

yaitu persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang 
rawan, sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang 
sifatnya kaku, misalnya persendian antara ruas- ruas tulang 
sendi kaku 

c.  Sendi Gerak 

yaitu persendian yang terjadi pada tulang satu dengan 
tulang yang lain tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga 
terjadi gerakan yang bebas. 

Sedangkan sendi gerak dapat dibedakan menjadi 6 
macam, tetapi pada saat ini hanya akan dibahas 4 macam 
sendi, diantaranya : 

1)  Sendi Engsel 

yaitu persendian yang dapat digerakan kesatu arah. 

Contohnya : 

persendian antara tulang paha dengan tulang betis 
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persendian antara tulang lengan dengan tulang hasta 

2)  Sendi Putar 
yaitu persendian yang dapat digerakan secara 

berputar 

Contohnya : (CaCO3)dan kalsium fosfat ( Ca(PO4)2) yang 
diperoleh atau dibawa 

persendian antara tulang leher dengan tulang atlas 

persendian antara hasta dengan tulang pengumpil 

3)  Sendi Peluru 

yaitu persendian yang dapat digerakan kesegala arah 

Contohnya : 

persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas 

persendian antara gelang panggul dengan tulang paha 

4)  Sendi Pelana 

yaitu persendian yang dapat digerakan kedua arah 

Contohnya : 

persendian pada ibu jari tangan 

persendian antara tulang pergelangan tangan dengan Tulang tapak 
tangan.
Manusia tidak akan dapat melakukan pergerakan, sebab otot 
merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. 

Menurut jenisnya, ada 3 macam otot, yaitu : 

a. Otot polos 

b. Otot lurik 

c. Otot jantung

Ciri-ciri otot polos 
1)  bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan 

dibagian tengahnya menggelembung 

2)  mempunyai satu inti sel 

3)  tidak memiliki garis-garis melintang (polos) 

4)  bekerja diluar kesadaran, artinya tidak dibawah pe tah otak, 
oleh karena itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. 

5)  terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah otot 
saluran kemih, dll. 
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E. Langkah-Langkah Penerapan Scientific Approach Berbasis Performance 

Assessment Terhadap Kecerdasan Emosional

Table 2.4
Penerapan Scientific Approach Berbasis Performance Assessment 

No Langkah 
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
Gerak pada 

mahluk hidup

No Langkah 
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
System rangka 

dan otot

1 Mengamati - Siswa 
mengamati 
gambar yang di 
tampilkan 
tentang materi 
gerak pada 
mahluk hidup

1 Mengamati - Siswa 
mengamati 
gambar yang 
di tampilkan 
tentang materi 
system rangka 
dan otot

2 Menanya - Siswa bertanya 
tentang gambar 
yang belum di 
mengerti

2 Menanya - Siswa bertanya 
tentang gambar 
yang belum di
mengerti

Uraian materi Keterangan 

Otot Ciri-ciri otot lurik 

1)   bentuknya silindris, memanjang 

2)   tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti 
daerah gelap dan terang secara berselang-seling ( lurik ) 

3)   mempunyai banyak inti sel 

4)   bekerja dibawah kesadaran, artinya menurut perintah otak, 
oleh karena itu otot lurik disebut sebagai otot sadar. 

5)   terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, otot 

Ciri-ciri otot jantung 

1)  otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Struk turnya 
sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang seling 
dan terdapat percabangan sel. 

2)  kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, 
tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung 
menurut bentuknya seper Ti otot lurik dan dari proses 
kerjanya seperti otot polos, oleh karena itu disebut juga otot 
spesial. 
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No Langkah 
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
Gerak pada 

mahluk hidup

No Langkah 
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
System rangka 

dan otot

- Guru 
memberikan 
oral feedback 
kepada siswa

Guru 
memberikan oral 
feedback kepada 
siswa

3 Mengumpulkan 
data

- siswa mencari 
materi dari 
berbagai 
sumber seperti 
buku cetak, 
LKS, internet 
dll

- guru  
memberikan 
task (lembar 
kerja 
praktikum)

- guru dan 
observer 
lainnya menilai 
kinerja siswa 
menggunakan 
rubric (lembar 
observasi)

3 Mengumpulkan 
data

- siswa mencari 
materi dari 
berbagai 
sumber seperti 
buku cetak, 
LKS, internet 
dll

- guru  
memberikan 
task (lembar 
kerja 
praktikum)

- guru dan 
observer 
lainnya 
menilai kinerja 
siswa 
menggunakan 
rubric 
(lembar 
observasi)

4 Mengolah data - siswa 
mendiskusikan 
hasil praktikum 
atau hasil 
diskusi yang 
telah di lakukan 

- siswa 
menjawab atau 
mengerjakan 
lembar diskusi 
siswa dan 
lembar kerja 
praktikum 

4 Mengolah data - siswa 
mendiskusikan 
hasil 
praktikum atau 
hasil diskusi 
yang telah di 
lakukan 

- siswa 
menjawab atau 
mengerjakan 
lembar diskusi 
siswa dan 
lembar kerja 
praktikum 



55

No Langkah
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
Gerak pada 

mahluk hidup

No Langkah 
scientific 
approach 
berbasis 

performance 
assessment

Materi
System rangka 

dan otot

5 Mengkomunika
sikan

- siswa 
mempresentasik
an hasil dari 
diskusi atau 
praktikum yang 
telah di lakukan 

- siswa 
melakukan 
Tanya jawab 
antar kelompok

- guru 
memberikan 
oral feedback 
kepada siswa

- guru 
memberikan 
self assessment 
kepada siswa

5 Mengkomuni
kasikan

- siswa 
mempresentas
ikan hasil dari 
diskusi atau 
praktikum 
yang telah di 
lakukan 

- siswa 
melakukan 
Tanya jawab 
antar 
kelompok

- guru 
memberikan 
oral feedback 
kepada siswa

- guru 
memberikan 
self 
assessment 
kepada siswa

F. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah seagai berikut:

Scientific approach yang pernah di terapkan oleh Umi fadlilah, Sri mulyaningsih 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik 

Pada Materi Elastisitas Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X”. Dapat 

meningkatkan nilai aktivitas siswa berdasarkan rekapitulasi nilai aktivitas siswa, 
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penilaian pada ranah afektif maupun ranah keterampilan mendapatkan kriteria 

penilaian sangat baik selama proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 

materi elastisitas berlangsung.Penerapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

pada materi elastisitas berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis pretest dan posttest siswa menggunakan uji gain 

ternormalisasi dan uji t dua pihak. Berdasarkan kedua uji tersebut, hasil belajar 

siswa meningkat dengan kategori sedang.32

Menurut Ni Komang dkk yang telah melakukan penelitian yang berjudul “ 

Penerapan Pendekatan Saintifik Berbasis Asesmen Portofolio Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Ipa Dan Pengetahuan Konseptual Siswa Pada Tema Cita-Citaku Kelas 

IV Sd Negeri 4 Pemecutan” dapat di simpulkan bahwa penerapan pendekatan sintifik 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan pengetahuan konseptual siswa.33

Penelitian yang di lakukan oleh Johari marjan mengenai pendekatan saintifik 

yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong 

Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat” Terdapat perbedaan hasil belajar 

antara kelompok siswa yang belajardengan pembelajaran pendekatansaintifik dengan 

siswa yang belajarmelalui model pembelajaranlangsung(F=70,630;p<0,05).dengan 

taraf signifikansi (0,000, p<0,05). Dimanapenerapan pembelajaranpendekatan santifik 

                                                          
32Umi fadhilah ismawati dan sri mulyaningsih “pengaruh penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik pada materi elastisitas terhadap hasil belajar siswa kelas x”, Jurnal penelitian 
Universitas Negeri Surabaya, 2014

33Ni Komang Tris Utari, I Ketut Ardana, Wayan Darsana “  Penerapan Pendekatan Saintifik 
Berbasis Asesmen Portofolio Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Dan Pengetahuan Konseptual 
Siswa Pada Tema Cita-Citaku Kelas Ivb Sd Negeri 4 Pemecutan” e-Journal PGSD Universitas 
Pendidikan Ganesha Singaraja, 2015
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lebih efektifdibandingkan dengan modelpembelajaran langsung, sehinggadisimpulkan 

bahwa pembelajaranpendekatan santifik berperan positifdalam meningkatkan hasil 

belajar.34

Menurut Sundari pada penelitiannya yang berjudul “Model Pengembangan 

Asesmen Kinerja (Performance Assessment)Mata Pelajaran Ipa Berbasis Nilai 

Karakter Di SmpKota Ternate Maluku Utara” bahwa penggunaan performance 

assessment layak untuk di gunakan hal ini diketahui dari nilai validasi rata-rata total 

85,7%. 35

Penelitian yang relevan selanjutnya ialah mengenai Performance assessment

berpendekatan Scientificyang diterapkan oleh Sujarwanto dan Ani susilowati yang 

berjudul “Pengembangan Instrumen Performance Assessment Berpendekatan 

Scientific Pada Tema Kalor Dan Perpindahannya”.Hasil penelitian yang terdiri atas 

kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan.

Instrumen performance assessment berpendekatan scientific dinyatakan sangat 

layak.36

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu mengenai Emotional quotient yang di 

terapkan oleh Nitta Jayanti dan Syaiful ridlo yang berjudul “Hubungan Antara 

                                                          
34Johari Marjan “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi 

dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok Timur 
Nusa Tenggara Barat”, e-journal pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha,2014

35 Sundari “Model Pengembangan Asesmen Kinerja (Performance Assessment) Mata 
Pelajaran Ipa Berbasis Nilai Karakter Di SmpKota Ternate Maluku Utara” Jurnal EduBio 
TropikaFKIP Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Volume 2, Nomor 1, April 2014, h. 121-
186

36Sujarwanto dan Ani rusilowati “Pengembangan Instrumen Performance Assessment 
Berpendekatan Scientific Pada Tema Kalor Dan Perpindahannya”, jurnal penelitian Universitas Negeri 
Semanrang, 2015
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Emotional Quotient (Eq) Dengan Tiga Domain Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Pengelolaan Lingkungan”. Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang positif dan 

signifikan Emotional Quotient (EQ) dengan hasil belajar siswa domain kognitif 

dengan koefisien korelasi 0,336, hasil belajar afektif dengan koefisien korelasi 0,556 

hasil belajar psikomotor dengan koefisien korelasi 0,381. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi Emotional Quotient (EQ), maka akan semakin baik pula hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotornya pada materi pengelolaan lingkungan.37

Menurut penelitian yang telah di lakukan oleh Sudarti winarni yang berjudul 

“Pengaruh Perhatian Guru, Motivasi Belajar, dan Kecerdasan Emosional terhadap 

Prestasi Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 2 Bantul” Berdasarkan hasil analisis 

dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang linear 

dengan pretasi belajar biologi.38Penelitian Mertasari dkk menyatakan bahwa setelah 

diadakan pengendalian pada variable kecerdasan emosional, terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar ashan kebidanan ibu nifas antara mahasswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan assessment kinerja dan assessment konvensional. Adapun nilai 

rata-rata resid pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan assessment 

kinerja adalah 55,22: sedangkan nilai rata-rata residu pada mahasiswa yang mengikuti 

pebelajaran dengan model konvensional adalah 44,37. Hal ini berarti setelah diadakan 

                                                          
37Nitta Jayanti, syaiful Ridlo, “Hubungan antara Emotional Quotient dengan tiga domain hasil 

belajar dalam materi pengelolaan lingkungan” Jurnal penelitian Universitas Negeri Semarang. 2014
38 Sudati winarni “Pengaruh Perhatian Guru, Motivasi Belajar, dan Kecerdasan Emosional 

terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 2 Bantul ” Jurnal BIOEDUKATIKA Vol. 2 No. 1 
Mei 2014 ISSN: 2338-6630. h 42
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pengenalian pada variable kecerdasan emosional penerapan assessment kinetja lebih 

baik di bandingkan assessment konvensional.39

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Scientific 

approach berbasis Performance assessment dapat di terapkan dalam proses 

pembelajaran biologi karena dianggap efektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Emotional quotient berpengaruh besar untuk hasil belajar siswa karena 

semakin tinggi Emotional quotient siswa tersebut maka semakin baik hasil 

belajarnya. Dengan demikian peneliti yakin bahwa Scientific approach berbasis 

Performance dapat meningkatkan  kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMPN 12 

Bandar Lampung.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang 

diamati.Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang 

hubungan variabel tersebut, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Belajar 

merupakan suatu proses usaha seseorang untuk merubah tingkah laku dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan baik di sekolah maupun di lingkungan 

sekitar. Pembelajaran di sekolah sebaiknya menggunakan pendekatan yang dapat 

mendorong dan menginspirasi siswa berfikir secara kritis, analistis, tepat dalam 

mengidentifikasi memecahkan masalah, serta mengaplikasikan pada materi 

                                                          
39Luh mertasari, Ni Kt suarni, Ni Kt Widiartini, “pengaruh impeementasi kinerja assessment 

kinerja terhadap hasil belajar asuhan kebidanan ibu nifas di tinjau dari kecerdasan emosional” e-
journal Program Pasca sarjana Universias Pendidikan Ganesha 2014
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pembelajaran. Pendekatan ilmiah (Scientific Approach) merupakan pendekatan 

yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi karena 

memfokuskan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai 

mana dengan hakikat IPA ada yang sebagian produk dan sebagian proses, maka 

dalam penilaian belajar Biologi pun terdapat penilaian produk dan penilaian 

proses. Penilaiaan hasil belajar IPA lebih tepat menggunakan performance 

assessment, sehingga yang diukur tidak hanya hasil belajar tetapi juga proses 

belajar yang juga penting untuk melihat potensi siswa kedepan. Pada proses 

pembelajaran penilaian intelegensi juga patut di perhatikan, dalam proses 

pembelajaran yang efektif dimana dengan kondisi yang baik seperti adanya 

kesiapan dan informasi yang cukup, maka dapat meningkatkan kecerdasan 

terutama kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional sangat berpengaruh 

dalam pembelajaran, menurut Goleman kecerdasan intelektual hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional yakni 

kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, 

mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemamuan bekerjasama.   

scientific approach berbasis performance assessment baik diterapkan dalam 

proses pembelajaran sehingga kecerdasan emosional siswa dapat menjadi lebih 

baik.
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Gambar 1.2
(Kerangka Pikir Penelitian)

Pembelajaran Biologi

Proses Sikap Produk  

Tahap-Tahap Scientific approach
a. Observing
b. Questioning
c. Associating
d. Experimentil
e. Networking

Scientific approach

Performance 
assessment 

Kecerdasan emosional

IndikatorKecerdasan emosional

a. Mengenali emosi diri
b. Mengelola emosi
c. Memotivasi diri sendiri
d. Mengenali emosi orang lain
e. Membina hubungan
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Pada gambar 1.2 dapatdijelaskan bahwa pembelajaran biologi sebagai proses, 

produk dan sikap maka dalam melakukan penilaian hasil pembelajran IPA lebih tepat 

menggunakan scientific approch yang di tetapkan dengan berbasis performance 

assessment. Didalam scientific approach terdapat tahapan pembelajaran Observing, 

Questioning , Associating, Experiment, Networking.Yang diharapkan terdapat 

pengaruh terhadap kecerdasan emosional. Dan indikator kecerdasan emosional yang 

digunakan Mengenali emosi diri, Mengelola emosi, Memotivasi diri sendiri, 

Mengenali emosi orang lain, Membina hubungan .

H. Hipotesis Penelitian

Sudjana menyebutkan bahwa penelitian adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk 

melakukan pengecekannya.40Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam kalimat bentuk pernyataan.

Berdasarkan rumusan di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Terdapat Pengaruh Scientific approach berbasis Performance assessment 

terhadap kecerdasan emosionalsiswa kelas VIII pada mata pelajaran IPA di 

SMPN 13 Bandar Lampung

                                                          
40 Sudjana , Metode Statistika, (Bandung: Tarsito), h. 219



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen design 

the matcing-only posttest control grup design.1 Pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kontrol dipilih secara random.2 Dua kelompok yang ada diberi perlakuan 

posttest.

Penelitian ini dilakukan pada siswa didua kelas yang memiliki kemampuan 

setara tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Kelas pertama sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan model student-center merupakan sistem pembelajaran kelompok 

dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab,  saling 

membantu memecahkan masalah, saling mendorong satu sama lain, dan melatih 

siswa untuk bersosialisasi dengan baik. Dan assesment paper and pencil test yang 

sering diterapkan guru di sekolah SMPN 13 Bandar Lampung, sedangkan kelas kedua 

sebagai kelas eksperimen yang menerapkan pendekatan pembelajaran Scientific 

Approch berbasis performance assessment yang akan diterapkan penulis pada saat 

penelitian. Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Desain Penelitian Quasi Eksperimens

                                                          
1 Frankel, R.,J dan Wallen, E., N, How To Design and Evaluate Research in Education, 

Edition 6, (New Yor K: The Mc Graw Hill Companies,2007), h. 271
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R Dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 79
61
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Kelompok Tes Awal (Pretest) Perlakuan Tes Akhir 
(Posttest)

Eksperimen M  O1 X O2

Kontrol M  O1 C O2

Sumber: Frankel, R.,J dan Wallen, E., N, How To Design and Evaluate Research in 
Education, Edition 6, The Mc Graw Hill Companies,New Yor K, 2007, h. 271

Keterangan:

M = Sempel yang dipilih dan dipasangkan dalam setiap kelas 

O1 = Angket kecerdasan emosional sebelum perlakuan pada kelas 
eksperimen dan kontrol 

O2 = Angket kecerdasan emosional setelah perlakuan pada kelas
eksperimen dan kontrol 

X = Pembelajaran dengan menggunakan pengaruh pendekatan scientific approch
berbasis  performance assessment terhadap keterampilan proses sains

C = Pembelajaran dengan student center merupakan model pembelajaran yang 
sering dipakai oleh guru di sekolah terhadap kecerdasan emosional. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebasa adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan 

variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pendekatan Scientif 

approach berbasis performance asessment

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dengan adanya 

perlakuan dari variabel bebas disebut variabel Y. Dalam halini variabel 

terikatnya adalah kecerdasan emosional.

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Hubungan antara variabel X dan variabel Y

Keterangan:

1. Variabel bebas (X) adalah pengaruh pendekatan pembelajaran scientific 

approach berbasis performance assessment

2. Variabel terikat (Y) adalah kecerdasan emosional.

C. Populasi, Sampel dan teknik sampling

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.3Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi target penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung yang berjumlah 247 siswa yang terdiri dari kelas 

VIII1-VIII7 Dengan distribusi kelas sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Siswa SMAN 13 Bandar  Lampung 2017-2018

NO Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-Laki Perempuan

1 VIII1 10 20 30
2 VIII 2 12 19 31
3 VIII 3 12 18 30
4 VIII 4 10 20 30
5 VIII 5 12 18 30
6 VIII 6 10 21 33
7 VIII 7 13 19 32
8 VIII 8 11 20 31

Jumlah keseluruhan 83 102 247

Sumber : Buku Leger SMPN 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.

                                                          
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 173.  

YX
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.4 Pada penelitian 

ini sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII4 yang berjumlah 30 dan 

kelas VIII5 yang berjumlah 30 siswa. Kelas VIII4 sebagai kelas eksperimen 

menggunakan pendekatan Scientific approch yang berbasis performance 

assessment.Sedangkan kelas VIII5 sebagai kelas kontrol yang menggunakan 

pendekatan teacher center. 

3. Teknik Sampling

Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik Cluster Random 

Sampling (Teknik Acak Kelas)5.Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak 

terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok- kelompok 

individu atau cluster.Yaitu random tidak dilakukan langsung pada semua 

siswa, tetapi pada kelas/sekolah sebagai kelompok atau cluster. Cara yang 

digunakan dalam random sampling ini yaitu (1) cara undian, (2) cara ordinal, 

dan (3) randominasi. Pada penelitian ini menggunakan cara yang pertama 

yaitu: undian kelas. 

D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan 

penelitian, dan tahap akhir.

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi :

                                                          
4Ibid. h. 174.
5Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004 ), h. 126 et seq.
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a. Membuat surat penelitian pendahuluan 

b. Melakukan studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk 

mendapatkan informasi sistem pembelajaran yang selama ini 

dilakukan pada mata pelajaran biologi khususnya materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuahan.

c. Menentukan sempel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.

d. Menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator 

dalam kurikulum 2013 yang mendukung penelitian

e. Menyusun prangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rancangan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),  Lembar Kerja Praktikum Siswa

f. Menyusun instrument penelitian untuk menjaring data penelitian, 

meliputi: angket kecerdasan emosional, oral feedback, self 

assessment, angket respon siswa  dan catatan lapangan.

g. Mengkonsultasikan instrumen penelitian  kepada dosen ahli dalam 

bidang kajiannya. 

2. Tahap Pelaksanaan Penalitian 

Tahap pelaksanaan penelitian ini, meliputi:

a. Kelas Eksperimen  

1. Melaksanakan proses pembelajar sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat.

2. Pada awal pertemuan siswa diberi angket kecerdasan emosional

3. Membagi lembar diskusi siswa yang telah dibuat.
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4. Siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing

5. Perwakilan dari setiap kelompok melakukan presentasi hasil 

diskusi yang telah di lakukan

6. Masng-masing kelompok saling bertanya jawab dan guru

memberikan umpan balik saat proses tersebut

7. Pada kegiatan selanjutnya dilaksanakan kegiatan praktikum

8. Guru membagikan lembar kerja praktikum yang telah di siapkan

9. Ketika praktikum berlangsung, guru menilai siswa menggunakan 

rubric pada saat praktikum sebagai penilaian prosesnya

10. Pada saat praktikum berlengsung guru memberi umpan balik 

atau oral feedback kepada siswa dengan cara memberikan 

kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan beberapa 

pertannyaan akan tetapi guru tidak menjawab pertanyaan secara 

langsung, tetapi menuntun siswa menjawab dengan melihat 

fakta, atau sumber-sumber lain yang mereka peroleh melalui 

pengamatan. 

11. Siswa mengumpulkan lembar kerja praktikum kepada peneliti

12. Pada kegiatan selanjutnya siswa diminta mengisi self assessment

13. Pada saat pertemuan berikutya sebelum materi selesai siswa 

diminta untuk mengisi angket respon siswa. Angket ini 

digunakan untuk mengetahui respon siswa selama menggunakan 

scientific approach berbasis performance assessment terhadap 

kecerdasan emosional.
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14. Pada kegiatan akhir pertemuan siswa diberikan angket 

kecerdasan emosional.

15. Kegiatan pembelajaran di laksanakan selama delapan kali 

pertemuan dengan dua materi yaitu materi gerak pada tumbuhan 

dan system rangka dan otot.

16. Guru mencatat setiap kondisi dan situasi yang terjadi selama 

penelitian dan dirangkum dalam bentuk catatan lapangan. 

b. Kelas Kontrol 

1. Melaksanakan proses pembelajar sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat.

2. Pada awal pertemuan siswa diberi angket kecedasan siswa.

3. Guru menjelaskan maeri yang di pelajari

4. Guru dan siswa melakukan Tanya jawab saat proses 

pembelajaran berlangsung

5. Pada pertemuan selanjutnya siswa melakukan praktikum

6. Membagi lembar kerja praktikum yang telah dibuat.

7. Ketika praktikum berlangsung, guru menilai siswa tidak 

menggunakan rubric pada saat praktikum sebagai penilaian 

prosesnya

8. Pada saat praktikum berlengsung guru tidak memberi umpan 

balik atau oral feedback kepada siswa dengan cara memberikan 

kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan beberapa 
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pertannyaan akan tetapi guru tidak menjawab pertanyaan secara 

langsung, tetapi menuntun siswa menjawab dengan melihat 

fakta, atau sumber-sumber lain yang mereka peroleh melalui 

pengamatan. 

9. Siswa mengumpulkan lembar kerja praktikum kepada peneliti 

10. Selanjutnya siswa diminta untuk mengisi angket respon siswa. 

Angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa selama 

kegiatan pembelajaran.

11. Guru tidak membagi lembar self assessment kepada siswa. 

12. Kegiatapembelajaran di lakukan selama delapan kali pertemuan 

dengan dua materi yaitu materi gerak pada mahluk hidup dan 

system rangka dan otot

13. Guru mencatat setiap kondisi dan situasi yang terjadi selama 

penelitian dan dirangkum dalam bentuk catatan lapangan

3. Tahap Akhir Penelitian 

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi:

a. Data telah terkumpul 

b. Menggolah dan menganalisis data hasil penelitian yang telah 

dilakukan.

c. Melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil analisis 

data

d. Menyusun laporan penelitian.
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Gambar 4
Alur Penelitian
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E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk melengkapi semua data 

dan tidak dapat diperoleh dengan suatu metode saja, maka data dapat diperoleh dari 

metode pengumpulan data lainnya, sehingga antara masing-masing metode 

pengumpulan data saling bekerja sama untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik penggumpulan data yang berupa:

Adapun teknik penggumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1. Angket 

Angket adalah teknik penggumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah 

orang yang memberikan tanggapan-tanggapan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan.6 Teknik ini digunakan untuk mengetahui respon 

siswa setelah selesai menempuh pembelajaran materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan dengan menggunakan skala likert.

2. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah “pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki”.7 Jadi model 

observasi merupakan suatu model penggumpulan data yang digunakan secara 

                                                          
6 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet 

Ke-7 2002), h. 83.
7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985), h. 207
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langsung dalam mengamati objek yang sedangditeliti dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Observasi ini dilakukan pada saat 

praktikum dan diakhir praktikum. Data yang dapat dikumpulkan melalui 

observasi adalah prilaku siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Taks dan rubric 

Taks atau tugas yang berupa laporan praktikum. Setiap melaksanakan 

kegiatan praktikum siswa diberikan tugas secara individu untuk membuat 

laporan praktikum yang akan dikumpul pada saat pertemuan berikutnya. 

Kemudian laporan tersebut diperiksa oleh guru menggunakan rubric penilaian. 

Rubric penilaian ini digunakan pada saat praktikum berlangsung dan 

rubric penilaian pada saat laporan praktikum. Rubric adalah pedoman 

penskoran yang digunakan untuk menilai performance assessment siswa 

berdasarkan jumlah skor dari beberapa kriteria dan tidak hanya menggunakan 

satu skor saja.  Artinya rubric dapat diartikan sebagai pedoman hasil kerja siswa 

yang terdiri atas skor dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai skor 

tersebut.  

4. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, model dokumentasi adalah cara dalam mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat, majalah, 

notulen rapat, agenda, dan lain-lain.8 Dalam penelitian ini data yang akan 

                                                          
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sebagai Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), h. 85
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dihimpun melalui model ini adalah proses pembelajaran dengan performance 

assessment, sejarah berdirinya sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan 

keadaan siswa dan tentang hasil atau prestasi belajar siswa dalam 

perkembangan intelektual, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. 

F. Instrumen penelitian 

Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrument. Tabel 7 

mencantumkan jenis-jenis instrument yang disesuaikan dengan tujuannya 

Tabel 3.3
InstrumenPenelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen

No Jenis 
instrument

Tujuan instrument Sumber 
data

Waktu

1. Angket 
kecerdasan 
emosional

Untuk mendeskripsikan 
kecerdasan emosional selama 
proses pembelajaran

Siswa Pada awal dan 
akhir kegiatan 
pembelajaran 

2. Rubric pada 
saat 
praktikum

 Menetapkan kriteria 
yang harus dipenuhi siswa 
pada saat praktikum 
berlangsung.

Siswa Selama 
praktikum 
berlangsung 

3. Lembar self 
assessment 

 Self 
assessmentdigunakan 
sebagai data penunjang 
untuk mengetahui kelebihan 
dan kekurangan tugas 
berdasarkan penilaian yang 
mereka lakukan sendiri (self 
assessment). Self 
assessment itu merupakan 
penilaian diri sendiri.

Siswa Saat akhir 
pembelajaran
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No Jenis 
instrument

Tujuan instrument Sumber 
data

Waktu

4. Angket 
respon siswa 
setelah 
penerapan 
pendekatan 
scientific 
approch
berbasis 
performance 
assessmentte
rhadap 
kecerdasan 
Emosional

 Mendeskripsikan 
pengaruh penerapan 
pendekatan scientific
approch berbasis 
performance 
assessmentterhadap 
kecerdasan Emosional

Siswa Akhir kegiatan 
pembelajaran 

5. Catatan 
lapangan 

 Mencatat hal-hal 
yang terjadi selama proses 
pembelajaran yang 
berlangsung 

Peneliti Selama proses 
penelitian 
berlangsung 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Angket Kecerdasan Emosional

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecerdasan Emosionalini 

adalah angket.Peneliti memberikan sejumlah item atau pertanyaan-pertanyaan 

dalam sebuah angket kepada responden, kemudian responden menjawab sesuai 

dengan kondisi pengalaman sendiri.9

ngket skala linkert yang disusun dalam bentuk pertanyaan dan terdiri dari 

40 item pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan jawaban yaitu sangat setuju, 

                                                          
9Margono, Op.Cit,  h.167 
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setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.10 Untuk pernyataan positif skornya 

sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1, sedangkan 

untuk pernyataan negative sebaliknya. Skor-skor tersebut kemudian dikalikan 

dengan bobot.  Prosedur untuk skala linkert mempergunakan empat item untuk 

tiap kategori. Angket ini diuji validitasnya dengan expert judgement mengenai 

bahasa, keterbacaan, struktur isi angket melalui tim ahli, dalam hal ini Dosen 

pembimbing skripi dan dosen diluar pembimbing skripsi yaitu Bapak 

Defriyanto, S.IQ, M.Pd dan bapak Akbar Handoko,M.Pd.

2. Lembar Self Assessment

Self assessment digunakan sebagai data penunjang untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan tugas berupa laporan praktikum berdasarkan 

penilaian yang mereka lakukan sendiri (self assessment). Self assessment itu 

merupakan penilaian diri sendiri.Self assessment dilakukan siswa setiap 

penggumpulan tugas yang berupa laporan praktikum. Lembar Self assessment 

ini di uji validasi dan reablitasi oleh dosen pembimbing skripsi

3. Angket Respon Siswa Setelah Menggikuti Pembelajaran 

Angket diberikan pada siswa setelah selesai menempuh pembelajaran 

materi bakteri. Terdiri dari beberapa pertanyaan dengan sebagaian besar 

jawaban tertutup yaitu “ya ” atau “tidak” dengan memberi tanda check list (√) 

pada kolom yang tersedia. Uji validitas instrumen ini dilakukan dengan expert 

                                                          
10 Suharsimi, Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 195.
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judgment mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi angket melalui dosen 

pembimbing skripsi.

4. Catatan Lapangan 

Dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu dalam bentuk 

catatan lapangan dan dalam bentuk foto. Dalam bentuk catatan lapangan yang 

berupa catatan harian yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan lapangan ini dibuat supaya 

peneliti tidak lupa tentang suatu peristiwa yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung. Dan dalam bentuk dokumentasi untuk menggambarkan situasi dan 

kondisi pada saat penelitian digunakan sebagai bukti bahwa telah melakukan 

penelitian selain itu untuk menunjang pembahasan. 

G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrumen yang akan diuji cobakan adalah: angket awal dan 

angket akhir menggunakan uji coba lengkap seperti validitas, reliabilitas uji 

normalitas. Sedangkan untuk lembar observasi praktikum dan angket catatan 

lapangan tidak menggunakan uji coba berup validitas, reliabilitas dengan 

menggunakan program Microsoft excel 2007.

1. Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen pada penelitian ini 

menggunakan angket awal dan angket akhir kecerdsan emosional dalam bentuk 
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soal angket sebanyak 25 soal dengan opsen 4, product moment angka kasar 

yang dikemukakan oleh Person sebagai berikut :11

rxy = 

keterangan :
rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang 

dikorelasikan (x = X – X dan y = Y – Y) 
∑xy : jumlah perkalian x dan y
X   : skor untuk butir ke-i (dari subjek uji coba)
Y     : total Skor (dari subjek uji coba)

Setelah didapatkan harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari 

angka korelasi “r” product moment (rxy). Derajad kebebasan sebesar (N-2) 

pada taraf signifikasi α = 0,05. Dengan ketentuan bahwa rxy r tabel maka butir 

soal dapat dinyatakan valid, sebaliknya jika rxy dari r tabel maka butir soal 

dinyatakan invalid.12 Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka kolerasi 

koefesien (r). Dengan kriteria kolerasi koefesien sebagai berikut :

Adapunkreteria untuk validitas butir angket13:

Table 3.4

Product moment

No Besarnya “r” product moment (rxy) Interpretasi 

1 Rxy <0,30 Tidak valid

2 Rxy >0,30 Valid 

                                                          
11Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2 (Cet. IV), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 213
12Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendiddikan (Cet. XII), (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 181.
13 Suharsimi Arikunto, Op, Cit. h. 211
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Tabel 3.5
Uji validitas Butir angket

NO Keterangan NO. Butir Soal
1 Valid 1,2,3,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28

,29,30.
2 Invalid 4, 5, 11, 15, 21

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berkenaan dengan konsentrasi dan stabilitas data yang

dihasilkan. Dinyatakan reliabilitas apabila dua atau lebih dari peneliti dalam 

objek yang sama menghasilkan data yang sama. Rumus yang digunakan untuk 

mencari reliabilitas yaitu K-R.20 :

R11= ( )( )

Dimana :
R11 = reliabilitas tes secara keseluruhan 
P = propersi subjek yang menjawab item dengan benar 
Q = propersi subjek yang menjawab item dengan salah (q= 1-p)

= jumlah hasil penilaian antara p dan q 
n = banyaknya item 
s = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians). 14

H. Teknik Analisis Data 

1. Angket kecerdasan emosional

Data yang diperoleh dari angke awal dan angket akhir kecerdasan 

emosional siswa pada materi gerak pada mahluk hidup dan system gerak dan 

                                                          
14Ibid, h. 115 
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otot. Kemudian dianalisis menggunakan rumus Normalized Gain (N-gain) 

adalah sebagai berikut: 15

NGain/Indeks gain = 

N – gain yang diperoleh pada emotional quotient (pretest dan posttest) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6

Kategorisasi Skor N-Gain/Indeks Gain
Rentang Kategori

g≥0,7 Tinggi
0,3≤g< 0,7 Sedang

G<0,3 Rendah

Sumber: Melizer, The Relationship Netwen Mathematics Preparation 
And Conceptual Learning Gain in Physics: a Possible 
“Hidden Variable” in Diagnostic Pretest Score, 202, Jurnal 
Am. J, physics. h. 3 

Untuk mengetahui signifikan data tersebut maka skor N-gain diuji 

menggunakan uji t independent.

2. Angket Respon Siswa

Angket bertujuan untuk mendeskripsikan tentang siswa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific approch berbasis 

performance assessment terhadap emotional quotient pada materi struktur dan 

fungsi jaringan tumbuhan. Dianalisis dengan menghitung persentase jawaban 

siswa menggunakan rumus sebagai berikut:16

%respon siswa = x 100%

                                                          
15Melizer, The Relationship Netwen Mathematics Preparation And Conceptual Learning 

Gain in Physics: a Possible “Hidden Variable” in Diagnostic Pretest Score, 202, Jurnal Am. J, 
physics. h 3

16 Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 
93
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Selanjutnya langkah terakhir dari analisis angket respon siswa adalah 

melakukan interpretasi. Interpretasi dari rumus diatas dapat dilihat pada tabel .. 

dibawah ini:

Tabel 3.7

Kategori Respon Siswa17

Ketercapaian Kategori
86-100% Sangat baik
76-85% Baik
60-75% Cukup
55-59% Kurang

≤54 Kurang sekali

3. Data Penilaian Laporan Praktikum 

Tugas laporan praktikum menggunakan tes lembar observasi, angket 

respond dan catatan lapangan. Skor yang diperoleh dihitung dengan 

menggunakan rumus:

Nama siswa = X10018

Tabel 3.8

Pedoman Penilaian Laporan Praktikum19

Ketercapaian Kategori
86-100% Sangat baik
76-85% Baik
60-75% Cukup
55-59% Kurang

≤54 Kurang sekali

                                                          
17 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103
18 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Persindo, 

2013), h. 130
19 Ngalim Purwanto, Loc. Cit. h.103
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I. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan awalan uji prasyarat meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas. Adapun uraian uji prasyarat tersebut dapat dilihat di 

bawah ini:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

dilakukan dengan menggunakan rumus lilliefors. Dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:

a. Membuat tabel kerja dengan 7 kolom 

b. Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan 

c. Mencari nilai Z score, dengan rumus: Z = (Xi – mean )/SD

d. Menentukan nilai Z tabel {F(Z)} dengan menggunakan tabel normal 

buku dari O ke Z berdasarkan nilai Z score 

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

f. Menghitung harga lilliefors hitung dengan rumus Lh = [F(Z) – S(Z)]

g. Mencari nilai lilliefors terbesar sebagai Lhitung

h. Menentukan harga lilliefors tabel (Lt)

i. Membuat kesimpulan;

Jika harga Lh< harga Lt, maka data berdistribusi normal 

Jika harga Lh> harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sempel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Untuk mengguji 

homogenitas varian ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan 

tabel F. uji homogenitas yang digunakan menggunakan uji Fisher. Langkah-

langkah dari uji variens sebagai berikut.20

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

F hitung = 

2) Bandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel 

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

Dbpenyebut = n-1 (untuk varians terkecil)

3) Taraf signifikan (α) = 0,05

4) Kreteria pengujian adalah sebagai berikut:

H0 ditolak, jika thitung> ttabel

H0 diterima, jika thitung>ttabel dengan α = 0,05 (5%)

Jika data diketahui berdistribusi normal dan homogen maka maka dapat 

dilanjutkan dengan uji independent untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata antara dua kelompok, serta mengetahui seberapa besar pengaruhnya. 

Untuk uji hipotesis digunakan uji perbedaan dua rata-rata (uji t independent). 

                                                          
20 Sugiono, 79 
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3. Uji t Independent 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan hasil tes siswa dari 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilakukan uji parametrik 

yaitu uji t independent. Penguji hipotesis menggunakan uji-t Independen

dengan persamaan rumus:21

keterangan :
  = nilai rata-rata hasil perkelompok

  = banyaknya subjek

= varians subjek 1

= varians subjek 2

Pengujian hipotesis menggunakan uji-t Independen. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis penelitian untuk pengaruh Scientific approach berbasis 

Performance assessment terhadap Emotional quotient siswa kelas 

VIII SMPN 13 Bandar Lampung.

H0= Tidak terdapat pengaruh scientific approach terhadap Emotional 

quotient siswa kelas VIII SMPN 13 Bandar Lampung. (μ0=μ1)

H1= Terdapat pengaruh pengaruh scientific approach terhadap 

Emotional quotient siswa kelas VIII SMPN 13 Bandar Lampung. 

(μ0≠μ1)

                                                          
21 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2010), h. 

314 et seqq
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 13 Bandar 

Lampung pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 dengan menerapkan 

pembelajaran scientif approach berbasis performance assessment untuk melihat 

pengaruh kecerdasan emosional siswa pada materi gerak pada mahluk hidup dan 

system rangka dan otot. Maka, didapatkan Data Hasil Penelitian meliputi: 1. 

Gambaran umum pembelajaran Biologi di SMP Negeri 13 Bandar Lampung, 2. Data 

kecerdasan emosional siswa kelas VIII pada materi gerak pada mahluk hidup dan 

system rangka dan otot. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian, tabel dan 

grafik yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini:

1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi SMP Negeri 13 Bandar Lampung

Proses pembelajaran di SMP Negeri 13 Bandar Lampung sebelum penelitian 

masih berpusat pada guru, dimana siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang 

berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Dalam proses pembelajaran guru 

jarang sekali menggunakan pendekatan pembelajaran untuk membantu proses 

pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan siswa saat proses pembelajaran masih 

sangat terbatas, hanya menggunakan satu buku biologi yang diberikan oleh sekolah, 

84
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sebagai pegangan saat proses pembelajaran dan LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai 

buku latihan siswa.

Pada pembelajaran biologi sebelumnya guru belum pernah menggunakan 

scientif approach berbasis performance assessment sebagai pendekatan pembelajaran 

untuk melatih kecerdasan emosional siswa khususnya pada materi gerak pada mahluk 

hidup dan system rangka dan otot, selain itu penilaian hasil belajar lebih banyak 

mengukur aspek kognitif berupa hafalan, sehingga aspek afektif  siswa kurang di 

perhatikan sehingga dapat berdampak pada sikap belajar siswa yang kurang baik. 

Keadaan sarana dan prasarana pembelajaran di SMP Negeri 13 Bandar 

Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran biologi, karena sudah 

terdapat laboratorium biologi, dan didukung juga dengan guru-guru yang mengajar 

sesuai dengan bidang studi biologi. 

2. Data Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII Pada Materi Gerak pada 
mahluk Hidup

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mengenali perasaan sendiri 

dan orang lain, kemampuan memotivasi sendiri dan kemampuan mengelola emosi 

dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain .22

Pada penelitian ini data Kecerdasan Emosional siswa diperoleh malalui angket 

kecerdasan emosional siswa yang diberikan awal dan akhir proses pembelajaran 

selama empat  kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

penelitian kecerdasan emosional berupa pencapain nilai angket kecerdasan emosional

                                                          
22 Daniel goelman , Emotional Intelegence mengapa EI lebih penting dari pada IQ 

(Jakarta:Gramedia), 2015,cet, XX, h 512 
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awal dan kecerdasan emosional akhir dan N-Gain. Data nilai kecerdasan emosional

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi gerak pada mahluk hidup dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perbandingan Rata-Rata Nilai 

dan N-Gain Kecerdasan emosional Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Materi 
Gerak pada Mahluk hidup

Kelas Eksperimen (VIII.D) Kelas Kontrol (VIII E)
Skor 
Awal

Skor 
Akhir

N-
Gain

Kriteria Skor 
Awal

Skor 
Akhir

N-Gain Kriteria

N (Jumlah 
siswa)

30 Siswa 30 Siswa

Nilai Rata-
Rata

81,96 83,37 0,7 Tinggi 75,71 77 0,41 Sedang

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata kecerdasan emosional

awal di kelas eksperimen (VIII D) materi Gerak pada mahluk hidup sebesar 81,96

sedangkan nilai kecerdasan emosional akhir sebesar 83,37 dan perolehan  N-Gain 0,7 

yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol (VIII E) diperoleh nilai

kecerdasan emosional awal sebesar 75,71 sedangkan nilai kecerdasan emosional

akhir sebesar 77 dan N-Gain 0,41 yang termasuk kategori sedang. Dari pencapaian 

kedua N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diketahui nilai N-Gain pada 

kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai N-Gain pada kelas 

kontrol. Artinya pembelajaran dengan scientific approach berbasis performance 

assessment pada kelas eksperimen dapat meningkatkan kecerdasan emosional pada 

materi gerak pada mahluk hidup. Lihat Tabel 4.2.
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Tabel 4.2
Pengelompokkan Nilai N-Gain

Kecedasan Emosional  Pada Materi Gerak Pada Mahluk hidup
Materi Gerak pada mahluk hidup

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
N-gain Jumlah Siswa Presentase N-gain Jumlah Siswa Presentase
Tinggi 6 Siswa 20% Tinggi 6 Siswa 37%
Sedang 20 Siswa 67% Sedang 13 Siswa 43%
Rendah 4 Siswa 13% Rendah 11 Siswa 20%

Tabel 4.2 menunjukan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan emosional

siswa yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi gerak pada 

mahluk hidup, mulai dari kategori N-gain rendah, sedang dan tinggi setelah 

pembelajaran menggunakan scientific approach berbasis performance assessment. 

Pada kelas eksperimen terdapat 6 siswa yang mendapat N-gain dengan kategori 

tinggi, sedangkan 20 siswa yang mendapat N-gain dengan kategori sedang, kemudian

untuk kategori rendah 4 siswa. Pada kelas kontrol terdapat 6 siswa yang mendapatkan 

N-gain dengan kategori tinggi, sedangkan kategori sedang terdapat 13 siswa, 

kemudian  yang mendapatkan N-gain dengan kategori rendah sebesar 11 siswa. Data 

perindikator kecerdasan emosional siswa pada kelas kontrol pada materi gerak pada 

mahluk hidup dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:
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Rata-rata Nilai Eksperimen Kecerdasan Emosional
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Gambar 3.1

Keterangan indicator kecerdasan emosional: (1) mengenali emosi diri (2) motivasi (3) membina 
hubungan

Berdasarkan gambar 3.1 di atas nilai N-Gain mengenali emosi diri pada kelas 

eksperimen nilai terendah sebesar 30%, pada indicator motivasi nilai N-Gain sebesar 

40% pada indikator membina hubungan nilai N-Gain tertinggi sebesar 43%.  Secara 

keseluruhan rata-rata indicator mengenali emosi diri awal sebesar 50% sedangkan 

nilai akhir meningkat sebesar 52,33%. Indikator motivasi nilai awal sebesar 80% nilai 

akhir meningkat sebesar 84%. Sedangkan indikator membina hubungan nilai awal 

83,44% nilai akhir meningkat sebesar 87,55%.
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Rata-rata Nilai Kontrol Kecerdasan Emosional
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Gambar  3.2

Keterangan indicator kecerdasan emosional: (1) mengenali emosi diri (2) motivasi (3) membina 
hubungan

Berdasarkan gambar 3.2 di atas nilai N-Gain mengenali emosi diri pada kelas 

eksperimen nilai terendah sebesar 30%,  pada indikator motivasi  nilai N-Gain 

sebesar 38% pada indicator membina hubungan nilai N-Gain tertinggi sebesar 40%.  

Secara keseluruhan rata-rata indikator mengenali emosi diri awal sebesar 49% 

sedangkan nilai akhir meningkat sebesar 50%. Indicator motivasi nilai awal sebesar 

73,44% nilai akhir meningkat sebesar 80%. Sedangkan indikator membina hubungan 

nilai awal 79% nilai akhir meningkat sebesar 83%.

3. Data kecerdasan emosional Siswa Kelas VIII Pada Materi Sistem Rangka 

dan Otot

Pada penelitian ini data kecerdasan emosional siswa diperoleh malalui angket 

kecerdasan emosional siswa yang diberikan awal dan akhir proses pembelajaran 
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selama empat  kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

penelitian kecerdasan emosional berupa pencapain nilai angket kecerdasan emosional

awal dan kecerdasan emosional akhir dan N-Gain. Data nilai kecerdasan emosional

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi system rangka dan otot dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Perbandingan Rata-Rata Nilai

dan N-Gain Kecerdasan emosional Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Materi Sistem Rangka dan Otot

Kelas Eksperimen (VIII.D) Kelas Kontrol (VIII E)
Skor 
Awal

Skor 
Akhir

N-
Gain

Kriteria Skor 
awal

Skor 
Akhir

N-Gain Kriteria

N (Jumlah 
siswa)

30 Siswa 30 Siswa

Nilai Rata-
Rata

81,85 85 0,7 Tinggi 75,41 78,11 0,41 Sedang

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata kecerdasan emosional

awal di kelas eksperimen (VIII D) materi system rangka dan otot sebesar 81,85

sedangkan nilai kecerdasan emosional akhir sebesar 85 dan perolehan  N-Gain 0,7 

yang termasuk kategori tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol (VIII E) diperoleh nilai

kecerdasan emosional awal sebesar 75,41 sedangkan nilai kecerdasan emosional

akhir sebesar 78,11 dan N-Gain 0,41 yang termasuk kategori sedang. Dari pencapaian 

kedua N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diketahui nilai N-Gain pada 

kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai N-Gain pada kelas 

kontrol. Artinya pembelajaran dengan scientific approach berbasis performance 

assessment pada kelas eksperimen dapat meningkatkan kecerdasan emosional pada 

materi sistem rangka dan otot. Lihat Tabel 4.4.
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Tabel 4.4
Pengelompokkan Nilai N-Gain

Kecedasan Emosional  Pada Materi Sistem rangka dan Otot
Materi Sistem Rangka Dan Otot

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
N-gain Jumlah Siswa Presentase N-gain Jumlah Siswa Presentase
Tinggi 26 Siswa 87% Tinggi 9 Siswa 3%
Sedang 1 Siswa 3% Sedang 19 Siswa 73%
Rendah 3 Siswa 10% Rendah 2 Siswa 23%

Tabel 4.4 menunjukan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan emosional siswa 

yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi sistem rangka dan 

otot, mulai dari kategori N-gain rendah, sedang dan tinggi setelah pembelajaran 

menggunakan scientific approach berbasis performance assessment. Pada kelas 

eksperimen terdapat 26 siswa yang mendapat N-gain dengan kategori tinggi, 

sedangkan 1 siswa yang mendapat N-gain dengan kategori sedang, kemudian untuk 

kategori rendah 3 siswa. Pada kelas kontrol terdapat 9 siswa yang mendapatkan N-

gain dengan kategori tinggi, sedangkan kategori sedang terdapat 19 siswa, kemudian  

yang mendapatkan N-gain dengan kategori rendah sebesar 2 siswa. Data perindikator 

kecerdasan emosional siswa pada kelas kontrol pada materi sistem rangka dan otot

pada gambar 3.3 dibawah ini:
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Rata-rata Nilai Eksperimen Kecerdasan Emosional
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Gambar 3.3

Keterangan indicator kecerdasan emosional: (1) mengenali emosi diri (2) motivasi (3) membina 
hubungan

Berdasarkan gambar 3.3 di atas nilai N-Gain mengenali emosi diri pada kelas 

eksperimen nilai terendah sebesar 32%,  pada indikator motivasi  nilai N-Gain 

sebesar 43% pada indikator membina hubungan nilai N-Gain tertinggi sebesar 45%.  

Secara keseluruhan rata-rata indikator mengenali emosi diri awal sebesar 57% 

sedangkan nilai akhir meningkat sebesar 60%. Indicator motivasi nilai awal sebesar 

80% nilai akhir meningkat sebesar 83,33%. Sedangkan indikator membina hubungan 

nilai awal 84,55% nilai akhir meningkat sebesar 90%.
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Gambar 3.4
Rata-rata Nilai Kontrol Kecerdasan Emosional
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Keterangan indicator kecerdasan emosional: (1) mengenali emosi diri (2) motivasi (3) membina 
hubungan

Berdasarkan gambar 3.4 di atas nilai N-Gain mengenali emosi diri pada kelas kontrol

nilai terendah sebesar 30%,  pada indikator motivasi  nilai N-Gain sebesar 40% pada 

indikator membina hubungan nilai N-Gain tertinggi sebesar 43%.  Secara keseluruhan 

rata-rata indicator mengenali emosi diri awal sebesar 54,44% sedangkan nilai akhir 

meningkat sebesar 57%. Indikator motivasi nilai awal sebesar 73,44% nilai akhir 

meningkat sebesar 80%. Sedangkan indikator membina hubungan nilai awal 80% 

nilai akhir meningkat sebesar 82,44%.

a) Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

           Uji normalitas data penelitian menggunakan uji Lillifors. Hasil uji 

normalitas terhadap data nilai awal dan akhir angket Kecerdasan Emosional siswa  

diketahui bahwa nilai rata-rata awal dan akhir angket Kecerdasan Emosional siswa 



93

pada materi Gerak pada Mahluk Hidup baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

berdistribusi normal. Hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas  Awal Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
L.hitung 0,127 0,134
L.Tabel 0,161 0,161
Taraf Signifikan 5% (0,05)

Tabel 4.6 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors, jika 

diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai awal angket kecerdasan emosional

siswa  baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada uji normalitas menunjukkan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil 

perhitungan dikelas eksperimen yang diperoleh 0,127 < 0,161. Pada kelas kontrol 

didapat 0,134 < 0,161.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas  Akhir Angket Kecerdasan Emosional Siswa
Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan

L.hitung 0,111 0,087
L.Tabel 0,161 0,161

Taraf Signifikan 5% (0,05)

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada nilai akhir Uji normalitas 

menggunakan uji Liliefors, jika diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai awal angket 

kecerdasan emosional siswa  baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada uji 

normalitas menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 
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normal, ini terlihat pada hasil perhitungan dikelas eksperimen yang diperoleh 0,111 < 

0,161. Pada kelas kontrol didapat 0,087 < 0,161.

Hasil uji normalitas terhadap data nilai awal dan akhir angket Kecerdasan 

Emosional siswa  diketahui bahwa nilai rata-rata awal dan akhir angket Kecerdasan 

Emosional siswa pada materi Sistem Rangka dan Otot baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil tersebut dapat kita lihat pada tabel 22. 

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas  Awal Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
L.hitung 0,088 0,125
L.Tabel 0,161 0,161
Taraf Signifikan 5% (0,05)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai Uji normalitas menggunakan uji Liliefors, jika 

diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai awal angket kecerdasan emosional

siswa  baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada uji normalitas menunjukkan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil 

perhitungan dikelas eksperimen yang diperoleh 0,088 < 0,161. Pada kelas kontrol 

didapat 0,125 < 0,161.

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas  Akhir Angket Kecerdasan Emosional Siswa
Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan

L.hitung 0,099 0,097
L.Tabel 0,161 0,161

Taraf Signifikan 5% (0,05)
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Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada nilai akhir Uji normalitas 

menggunakan uji Liliefors, jika diperoleh L.hitung< L.Tabel maka sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai awal 

angket kecerdasan emosional siswa  baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

pada uji normalitas menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, ini terlihat pada hasil perhitungan dikelas eksperimen yang 

diperoleh 0,099 < 0,161. Pada kelas kontrol didapat 0,097 < 0,161.

2) Uji Homogenitas 

           Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher untuk mengetahui 

kedua varians memiliki memiliki karakteristik yang sama atau tidak pada materi 

gerak pada mahluk hidup. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Homogenitas  Awal Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
F.hitung 1,61

F.Tabel 1,84
Taraf Signifikan 5% (0,05)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas baik data kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,61) 

≤ FTabel (1,84) artinya Ho diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).
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Tabel 4.11
Hasil Uji Homogenitas  Akhir Angket Kecerdasan emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
F.hitung 1,55

F.Tabel 1,84
Taraf Signifikan 5% (0,05)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel akhir angket kecerdasan 

emosional di atas baik data kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada taraf 

signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,55) ≤ FTabel (1,84) artinya Ho 

diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher untuk mengetahui kedua 

varians memiliki memiliki karakteristik yang sama atau tidak pada materi system 

rangka dan otot. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji Homogenitas  Awal Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
F.hitung 1,61

F.Tabel 1,84
Taraf Signifikan 5% (0,05)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas baik data kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol pada taraf signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,61) 

≤ FTabel (1,84) artinya Ho diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).

Tabel 4.13
Hasil Uji Homogenitas  Akhir Angket Kecerdasan emosional Siswa

Karakteristik Eksperimen Kontrol Kesimpulan
F.hitung 1,10

F.Tabel 1,84
Taraf Signifikan 5% (0,05)
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel akhir angket kecerdasan 

emosional di atas baik data kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada taraf 

signifikan 0,05 menunjukan data FHitung (1,10) ≤ FTabel (1,84) artinya Ho 

diterima (Sampel memiliki varian yang homogen).

3) Uji Hipotesis Penelitian

Data yang berdidtribusi normal dan Homogen kemudian diuji Hipotesis 

menggunakan program Microsoft exel 2007 dengan rumus Independent t-test ( Polled 

Varians). Hasil uji hipotesis dapat dilijat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14
Hasil Uji Hipotesis Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik
H1

diterima
T table 5% (0,05) T hitung Interpretasi

2,001 2,250 tHitung (2,250) > 
tTabel(2, 001)

       

Hasil perhitungan tabel dengan program Microsoft Exel 2007 Independent t-

test (Polled Varians) didapatkan bahwa  thitung (2,250) > ttabel (2,001) maka dalam hitungan 

ini H1 diterima, artinya ada pengaruh scientific approach berbasis performance 

assessment terhadap kecerdasan emosional siswa kelas VIII  pada mata pelajaran IPA 

biologi di SMP Negeri 13 Bandar Lampung.

Uji hipotesis pada materi Sistem rangka dan otot data yang berdidtribusi 

normal dan Homogen kemudian diuji Hipotesis menggunakan program Microsoft 

exel 2007 dengan rumus Independent t-test ( Polled Varians). Hasil uji hipotesis 

dapat dilijat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis Awal Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Karakteristik
H1

diterima
T table 5% (0,05) T hitung Interpretasi

2,001 3,067 tHitung (3,067) > 
tTabel(2, 001)

       

Hasil perhitungan tabel dengan program Microsoft Exel 2007 Independent t-

test (Polled Varians) didapatkan bahwa  thitung (3,067) > ttabel (2,001) maka dalam hitungan 

ini H1 diterima, artinya ada pengaruh scientific approach berbasis performance 

assessment terhadap kecerdasan emosional siswa kelas VIII  pada mata pelajaran IPA 

biologi di SMP Negeri 13 Bandar Lampung.

4. Lembar Self Assessment Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Dengan 

Scientific Approach Berbasis Performance Assessment Terhadap 

Kecerdasan Emosional Siswa 

Lembar self assessment diberikan setiap akhir BAB kegiatan pembelajaran. 

Lembar self assessment diberikan sebagai data penunjang untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan tugas berdasarkan penilaian yang mereka lakukan 

sendiri. Dari hasil penilaian yang telah di lakukan siswa memberikan 

tanggapan yang positif. Rekapitulasi hasil lembar self assessment dapat di 

lihat pada table 4.18 berikut ini:
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Tabel 4.16
Hasil self assessment

No Indikator Pernyataan
Capaian 

persentase (%)

YA TIDAK
Mengenali 
emosidiri

1 Saya menyadari pemikiran saya. 76% 24%

2 Saya perlu mengevaluasi pemikiran saya. 73% 27%

3 Saya memilih beberapa materi yang belum
saya pahami untuk dipelajari kembali.

81% 19%

4 Saya membantu teman saya yang kesusahan
dalam mengerjakan tugas

78% 22%

5 Saya mengerjakan sendiri tugas yang 
diberikan saat pembelajaran

78% 22%

6 Saya mengulang pembelajaran yang belum 
saya pahami bersama dengan teman saya

79% 21%

Motivasi

7 Saya mengecek kebenaran jawaban. 83% 17%

8 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-
sungguh

79% 21%

9 Saya mencari dari berbagai sumber untuk
dapat mengerjakan tugas yang di berikan

79% 21%

10 Saya mampu mengerjakan tugas yang di 
berikan oleh guru

79% 21%

11 Saya menyelesaikan tugas walau sulit 
ditemukan jawabannya.

81% 19%

12 Tertarik pada mata
pelajaran tertentu

Saya tidak mengerjakan tugas tentang materi
tertentu yang tidak saya sukai

83% 17%
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No Indikator Pernyataan

Capaian 
persentase (%)

YA TIDAK
Membina
hubungan

13 Memiliki banyak
teman

Saya mendiskusikan tugas yang di berikan
dengan teman saya

81% 19%

14 Saya membantu teman yang  kurang paham
dengan tugas yang di berikan meskipun tidak
akrab dengan saya.

81% 19%

15 Saya tidak memilih-milih teman saat di 
berikan tugas kelompok

89% 11%

16 Saya merasa senang dapat bekerjasama
dengan orang lain saat mengerjakan tugas
kelompok

85% 15%

17 Saya merasa senang apabila teman yang 
tidak saya sukai tidak dapat mengerjakan
tugas dengan benar.

16% 84%

18 Saya suka membantu teman yang mengeluh
saat mengerjakan tugas yang sulit dipahami
oleh mereka

76% 24%

Berdasarkan hasil data yang di peroleh dari table 4.18 dapat di lihat persentase 

self assessment pada pembelajaran scientific approach berbasis performance 

assessment terhadap kecerdasan emosional yang di terapkan pada saat materi 

gerak pada mahluk hidup dan system rangka dan otot di kelas eksperimen 

memberikan tanggapan yang positif terhadap tiap-tiap indikator kecerdasan 

emosional siswa.
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5. Hasil Lembar Observasi Setelah Mengikuti Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Scientifik Approach Berbasis Perfofmance Assessment

Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa

Lembar observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung ada 

kelas eksperimen. Hal yang diamati berupa indikator kecerdasan emosional 

yaitu mengenai emosi diri, motivasi dan membina hubungan. Lembar 

observasi di lakukan selama empat kali pertemuan dalam kegiatan 

pembelajaran saatprakikum di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hasil 

lembar observasi kecerdasan emosional terlihat baikdan tiap pertemuan selalu 

meningkat, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.5
Rekapitulasi Lembar Observsi

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa observasi kelas eksperimen pada setiap 

indikator kecrdasan emosional selalu meningkat dari pertemuan pertama 
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sampai pertemuan keempat. Pada indikator mengenali emosi diri pertemuan 

pertama 52% kemudian meningkat pada pertemuan keempat menjadi 72%, 

pada indicator motivasi awal sebesar 61% dan kemudian meningkat sampai 

pertemuan keempat menjadi 81%, indicator membina hubungan pada 

pertemuan pertama sebesar 70% meningkat menjadi 93% saat pertemuan 

keempat. Artinya penerapan scientific approach berbasis performance 

assessment pada saat proses pembelajaran dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional pada siswa.

6. Angket Respon Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Scientifik Approach Berbasis Performance Assessment

Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa

Setelah penerapan scientific approach berbasis performance assessment 

terhadap kecerdasan emosional siswa dilaksanakan, penulis melakukan pengumpulan 

data menggunakan angket respon siswa yang berisi 16 pertanyaan kepada 30 siswa 

yang terdapat di kelas eksperimen, untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penerapan scientific approach berbasis performance assessment terhadap kecerdasan 

emosional siswa pada materi gerak pada mahluk hidup dan system rangka dan otot. 

Berdasarkan analisis data secara umum siswa memberikan tanggapan positif terhadap 

penerapan scientific approach berbasis performance assessment terhadap kecerdasan 

emosional siswa pada materi gerak pada mahluk hidup dan system rangka dan otot ti. 

Rekapitulasi hasil respon siswa ditampilkan pada Tabel 4.19 berikut ini: 
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Tabel 4.17
Hasil Angket Respon Siswa

No 

soal
Aspek Pertanyaan

Capaian Persentase 
(%)

Ya Tidak
1 Apakah umpan balik yang diberikan guru 

memotivasi kamu untuk melakukan 
perencanaan/persiapan lebih baik dalam 
melakukan praktikum?

80% 20%

2 Apakah umpan balik yang diberikan 
menjadikan kamu melakukan pengamatan 
dengan sangat teliti?

83% 17%

3 Apakah umpan balik yang diberikan oleh 
guru memberikan masukan yang positif 
bagi kamu untuk perubahan lebih baik?

97% 3%

4 Apakah umpan balik yang diberikan oleh 
guru dapat membantu memperbaiki 
pemahaman kamu menjadi lebih baik 
sehingga kamu memahami  materi yang di 
berikan?

97% 3%

5 Apakah umpan balik yang diberikan guru 
selama proses tanya jawab pertanyaan, 
diskusi kelompok, dan presentasi, 
membantu kamu menyadari kesalahan dan 
kekurangan bahan presentasi kamu ataupun 
presentasi yang kamu sajikan?

97% 3%

6 Apakah umpan balik yang diberikan ketika 
satu per satu kelompok melakukan 
presentasi di depan kelas, dapat memotivasi 
kelompok kamu untuk tidak membuat 
kesalahan yang sama dengan kelompok 
yang tampil?

90% 10%

7 Apakah umpan balik yang diberikan ketika 
presentasi, dapat memotivasi kamu untuk 
melakukan perencanaan bahan presentasi 
kamu lebih baik?

90% 10%

8 Apakah kelompok kamu dengan terbuka 
menerima masukan/komentar/umpan balik 
ketika kelompok kamu tampil presentasi di 
depan kelas?

83% 17%

9 Apakah kamu seringkali ingin segera 
memberikan penjelasan (membela diri) 
terhadap komentar/masukan/umpan balik 
ketika kelompok kamu sedang presentasi?

90% 10%

10 Apakah umpan balik yang diberikan guru 
saat diskusi kelompok membuat siswa 
menyadari kesalahan mengisi LDS (Lembar 
Diskusi Siswa) dan tidak menyerah 
memperbaiki kesalahan?

80% 20%
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No 
soal

Aspek Pertanyaan
Capaian persentase 

(%)
YA TIDAK

11 Apakah sebelumnya kamu pernah 
melakukan penilaian terhadap diri kamu 
sendiri setelah mempelajari materi biologi 
tertentu?

0% 100%

12 Apakah kamu banyak mendapatkan manfaat 
setelah melakukan penilaian diri (self 
assessment) usai mempelajari materi biologi 
tertentu?

83% 17%

13 Apakah melakukan self assessment
(penilaian diri) membuat diri kamu belajar 
dari kesalahan yang anda perbuat dalam 
proses pembelajaran (teori-diskusi-
praktikum-presentasi)?

90% 10%

14 Mendukung 
Kecerdasan 
emosional 

Apakah menurutmu Scientific Approach
berbasis Performance Assement ini 
berpengaruh terhadap kecerdasan emosional 
dengan indikator mengenali emosi diri, 
mengelola emosi, motivasi, empati, 
membina hubungan?

97% 3%

15 Apakah kamu mengalami kendala dalam 
proses pembelajaran (teori, diskusi, 
praktikum, dan presentasi) pada materi 
gerak pada mahluk hidup dan system 
rangka dan otot?

17% 83%

16 Apakah tugas-tugas yang diberikan pada 
pembelajaran biologi khususnya materi 
gerak pada mahluk hidup dan system 
rangka dan otot (teori, diskusi, praktikum, 
dan presentasi) memberikan manfaat buat 
kamu?

93% 7%

Berdasarkan hasil analisis data dari Tabel 4.26, dapat dilihat presentase   respon siswa 

pada pembelajaran dengan scientif approach berbasis performance assessment 

terhadap kecerdasan emosional yang diterapkan pada saat materi gerak pada mahluk 

hidup dan sistem rangka dan otot di kelas eksperimen. Dari angket respon diketahui 

sebesar  97% berpengaruh terhadap kecerdasan siswa.
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7. Catatan Lapangan

        Hasil catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung dapat disajikan dalam 

Tabel 4.20 dibawah ini:

Tabel 4.18
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran 

Menggunakan Scientific aproach berbasis performance assessment Pada Materi Gerak 
pada mahluk hidup

Pertemuan       Pembelajaran Materi Gerak pada mahluk hidup
Kelas Eksperimen           Kelas Kontrol

I
( 9 Agustus 2017)

1. Siswa mengisi angket 
kecerdasan emosional

2. Guru menyampaikan prosedur 
pelaksanaan pembelajaran 
dengan menggunakan scientific
approach.

3. Guru menampilkan power point 
tentang materi gerak pada 
tumbuhan

4. Guru membagi siswa menjadi 6 
kelompok belajar

Siswa berdiskusi tentang materi 
gerak pada mahluk hidup dan
Saling bekerja sama, namun 
masih ada siswa yang ribut dan 
melakukan aktivitas yang lainnya. 

6.Guru belum sepenuhnya 
berinteraksi dengan siswa.

1. Siswa mengisi angket kecerdasan 
emosional

2. Guru menjelaskan sedikit materi 
tentang gerak pada tumbuhan

3. Siswa mencari tahu dari berbagai 
sumber tentang materi gerak pada 
tumbuhan, sebagian siswa masih 
ada yang tidak mengerjakan dan 
ribut

4. Sebagian  siswa menggapi 
pertanyaan yang di berikan oleh 
guru

              II
( 10 Agustus 2017)

1. Siswa menyiapkan bahan untuk 
pengamatan di luar kelas tentang 
materi gerak pada tumbuhan, 
serta melakukan praktikum sesuai 
dengan prosedur kerja yang ada 
pada lembar kerja siswa yang 
diberikan masing-masing 
kelompok.

2. Kondisi pembelajaran saat 
pendataan luar kelas cukup 
kondusif karena banyak siswa 
yang antusias melakukan kegiatan 
tersebut.

3. Perwakilan setiap kelompok 
melakukan presentasi sesuai 
dengan hasil praktikum, beberapa 
siswa ada yang antusias 
memperhatikan dan saling 
bertanya 

4. Guru telah melakukan konfirmasi 
tentang materi yang di pelajari

1. Siswa menyiapkan bahan untuk 
pengamatan di luar kelas tentang 
materi gerak pada tumbuhan, serta 
melakukan praktikum sesuai 
dengan prosedur kerja yang ada 
pada lembar kerja siswa yang 
diberikan masing-masing 
kelompok

2. Kondisi pembelajaran saat 
pengamatan di luar  kelas kurang  
kondusif karena ada siswa yang 
bermain-main misalnya 
mengobrol dan berjalan-jalan ke 
kelompok lain saat kegiatan 
berlangsung

3. Guru telah melakukan konfirmasi 
materi yang dilakukan.
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Tabel 4.19
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran 

Menggunakan Scientific Aproach Berbasis Performance Assessment Pada Materi Gerak pada 
mahluk hidup

             III
( 16 Agustus 2017)

1. Guru menampilkan gambar 
gerak pada hewan

2. Guru menjelaskan sedikit 
tentang materi gerak pada 
hewan

3. Siswa berdiskusi mengerjakan 
lembar diskusi siswa dengan 
mencari bahan materi dari 
berbagai sumber, siswa saling 
bekerja sama dan sebagian kecil 
siswa masih ada yang 
melakukan aktivitas lain seperti 
menghampiri kelompok yang 
lain.

4. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi mereka, siswa yang 
lainnya bertanya dan ada yang 
menanggapi pertanyaan yg di 
berikan oleh teman nya.

1. Guru memberikan catatan kepada 
siswa tentang materi gerak pada 
hewan.

2. Siswa mencatat rangkuman yang 
diberikan oleh guru yang di 
cactat oleh sekertaris di papan 
tulis

3. Guru menjelaskan materi yang 
telah di catat oleh siswa

             IV
( 16 Agustus 2017)

1. Guru menampilkan gambar 
hewan beserta tempat hidupnya

2. Siswa bergabung dengan teman 
kelompoknya untuk melakukan 
diskusi mengenai materi gerak 
pada hewan

3. Siswa mengerjakan lembar 
kerja siswa (LKS) yang di 
berikan oleh guru, siswa saling 
bekerja sama dan berdiskusi 
dengan baik. Namun kondisi 
kelas sedikit bising

4. Perwakilan dari setiap 
kelompok membacakan hasil 
diskusi mereka masing masing, 
kelompok lain saling bertanya.

5. Siswa mengisi angket 
kecerdasan emosional

6. Guru    mengkonfirmasi materi 
yang di pelajari bersama dengan 
siswa

1. Guru mengulas kembali materi 
yang telah di pelajari kemarin.

2. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok diskusi, 

3. Siswa melakukan diskusi tentang 
materi gerak pada hewan dan 
mengerjakan lembar kerja siswa 
yang di berikan oleh guru

4. Siswa melakukan diskusi dengan 
teman kelompoknya namun ada 
beberapa siswa yang berjalan 
jalan ke kelompok lain dan ribut.

5. Siswa mengisi angket kecerdasan 
emosional.
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Tabel 4.20
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran 

Menggunakan Scientific Aproach Berbasis Performance Assessment Pada Materi Sistem Rangka 
dan Otot

Pertemuan
Materi Sistem Rangka dan Otot

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
I

(23 Agustus 2017)
1. Siswa mengisi angket 

kecerdasan emosional
2. Guru menampilkan power point 

tentang sistem rangka
3. Guru menjelaskan materi sistem 

Rangka
4. Siswa bersama guru melakukan 

tanya jawab tentang materi 
yang belum di pahami

5. Siswa berdiskusi dengan 
kelompoknya nya mengerjakan 
lembar diskusi siswa, masing 
masing kelompok mengerjakan 
dengan saling bekerjasama.

6. Masing-masing kelompok 
membacakan hasil diskusi 
mereka

7. Guru mengkonfirmasi tentang 
materi yang di pelajari 

1.   Siswa mengisi angket kecerdasan 
emosional

2. Guru memberikan rangkuman 
tentang sistem rangka

3. Siswa mencatat rangkuman yang 
di berikan oleh guru, sekertaris 
kelas mencatat di papan tulis 
siswa yang lainnya mencatat di 
buku catatan mereka masing-
masing. Beberapa siswa yang 
duduk di belakang melakukan 
aktivitas yang lain seperti 
mengerjakan tugas mata pelajaran 
lain dan ada yang mengobrol 
dengan teman sebangku

4. Guru menjelaskan tentang 
rangkuman yang telah di catat 
oleh siswa

Pertemuan ke II

(30 Agustus 2017)

1. Siswa menyiapkan alat peraga 
untuk pengamatan di dalam 
kelas tentang materi sistem 
angka pada manusia serta 
melakukan praktikum sesuai 
dengan prosedur kerja yang ada 
pada lembar kerja praktikum 
yang diberikan masing-masing 
kelompok.

2. Kondisi pembelajaran saat 
melaukan praktikum di dalam 
kelas cukup kondusif karena 
banyak siswa yang antusias 
melakukan kegiatan tersebut.

3. Perwakilan setiap kelompok 
melakukan presentasi sesuai 
dengan hasil praktikum, 
beberapa siswa ada yang 
antusias memperhatikan dan 
saling bertanya 

4. Guru telah melakukan konfirmasi 
tentang materi yang di pelajari

1. Siswa menyiapkan alat peraga 
untuk pengamatan di luar kelas 
tentang materi gerak pada 
tumbuhan, serta melakukan 
praktikum sesuai dengan prosedur 
kerja yang ada pada lembar kerja 
praktikum yang diberikan masing-
masing kelompok

2. Kondisi pembelajaran saat 
praktikum di dalam  kelas kurang  
kondusif karena sebagian siswa 
ada yang bermain-main misalnya 
mengobrol dan berjalan-jalan ke 
kelompok lain saat kegiatan 
berlangsung

3. Guru telah melakukan konfirmasi 
materi yang dilakukan.
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Tabel 4.21
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran

Menggunakan Scientific Aproach Berbasis Performance Assessment Pada Materi Sistem Rangka 
dan Otot

Pertemuan ke III
(31 Agusrus 2017)

1. Guru menyajikan 
powerpoint tentang materi otot 
2. Siswa melakukan diskusi 
dengan kelompok diskusinya 
masing-masing mengenai 
materi otot dan mengerjakan 
lembar diskusi siswa yang di 
berikan  kepada setiap 
kelompok, kondisi saat diskusi 
cukup kondusif siswa 
mengikuti pembelajaran 
dengan baik.
3. Perwakilan dari setiap 
kelompok mempresentasikan 
hasil diskusi mereka masing-
masing, mereka melakukan 
tanya jawab. Kondisi saat tanya 
jawab sedikit menumbulkan 
keributan dikarenakan saling 
beradu argumen antar 
kelompok.
Guru melakukan konfirmasi 
materi yang di pelajari

1. guru memberikan 
rangkuman materi otot
2. siswa mencatat rangkuman 
yang di berikan oleh guru. Saat 
mencatat ada beberapa siswa 
yang mengobrol dan main 
game di handphone
3. Guru menjelaskan 
rangkuman yang telah di catat 
oleh siswa
4. Guru dan siswa bertanya 
jawab mengenai materi yang di 
pelajari

Pertemuan ke IV
(6 September 2017)

1. Siswa mengerjakan angket 
kecerdasan emosional
2. Siswa melakukan praktikum 
di dalam kelas, siswa 
mengamati gambar macam-
macam otot, praktikum 
berjalan dengan baik dan tidak 
menimbulkan keributan 
3. Setiap kelompok melakukan 
pengamatan secara bergantian
4. Perwakilan kelompok 
membacakan hasil praktikum 
yang telah di lakukan
5. Guru memberikan 
penjelasan tentang materi yang 
telah di praktikumkan.

1. guru menjelaskan sedikit 
tentang materi yang akan di 
pelajari
2. Siswa melakukan diskusi 
dengan kelompok diskusinya 
masing-masing, saat proses 
diskusi ada beberapa siswa 
yang berjalan-jalan 
kekelompok lainnya sehinga 
kondisi dalam kelas kurang 
kondusif.
3. siswa mengumpulkan hasil 
diskusi yang telah mereka 
lakukan.
4. Guru memberikan 
penjelasan tentang materi yang 
di pelajari

Berdasarkan catatan lapangan di atas menjelaskan proses-proses apa saja yang 

terjadi selama pembelajaran IPA biologi menggunakan Scientific approach 
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berbasis Performance assessment terhadap Kecerdasan emosional siswa 

dengan melakukan praktikum pada gerak pada mahluk hidup dan sistem 

rangka dan otot, secara keseluruhan dapat disimpulkan pembelajaran yang 

menggunakan Scientific approach berbasis Performance assessment terhadap 

Kecerdasan emosional siswa dengan melakukan praktikum pada materi gerak 

pada mahluk hidup dan sistem rangka dan otot berjalan dengan baik dan 

lancar, seluruh tahapan Scientific approach tersebut berlangsung lancar. Siswa 

sangat antusias saat pembelajaran melalui Scientific approach. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung siswa yang sering mengobrol berkurang dan 

saat berdiskusi siswa saling bekerjasama, membantu siswa lain yang kurang 

memahami pelajaran yang di berikan. namun di balik setiap kelancaran tentu 

ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain, siswa masih ada yang 

bermain-main, mengobrol dengan teman sebangku. siswa sulit untuk 

dikondisikan karena siswa menganggap bukan guru yang sebenarnya yang 

bisa mengajar. Solusi yang dapat di lakukan oleh peneliti untuk mengatasi 

kendala tersebut adalah peneliti memberikan tugas tambahan bagi siswa yang 

mengobrol.
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B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh scientific approach berbasis 

performance assessment terhadap kecerdasan emosional siswa pada materi gerak 

pada mahluk hidup pada kelas eksprimen dan kelas kontrol. Pembahasan terhadap 

hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan temuan data dilapangan.

1. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Scientific approach Berbasis 

Performance assessment terhadap Kecerdasan emosional Pada Materi 

Gerak Pada Mahluk Hidup Dan Sistem Rangka dan Otot

Pembelajaran biologi di SMP Negeri 13 Bandar Lampung setiap pekannya 

dilaksanakan dua kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki alokasi 

waktu 2x40 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak delapan kali petemuan yang 

dimulai pada 9 Agustus sampai dengan 6 Septembe 2017, dimana selama proses 

pembelajaran dilakukan empat kali diskusi kelompok dan empat kali praktikum.

Penelitian ini menggunakan dua kelas , yaitu kelas VIII D yang berjumlah 30 

siswa sebagai kelas eksperimen yang proses pembelajarannya didesain menggunakan 

scientific approach berbasis performance assessment dengan menerapkan metode 

tanya jawab, diskusi, praktikum dan persentasi. Sedangkan kelas VIII E yang 

berjumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol didesain menggunakan pendekatan student 

center dengan menerapkan metode ceramah, diskusi, dan praktikum dengan 

mempelajari dua materi yaitu gerak pada mahluk hidup dan system rangka dan otot. 

Di awal dan akhir setiap materi siswa akan di berikan angket kecerdasan emosional.
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Pembelajaran dengan scientific approach berbasis performance assessment

pada kelas VIII D (Eksperimen), pada proses diskusi dengan empat kali pertemuan

dilakukan diruang kelas dengan membagi siswa ke dalam kelompok diskusi, 

membimbing diskusi kelompok selama proses pembelajaran. Melakukan presentasi 

hasil diskusi yang telah di lakukan menggunakan metode Tanya jawab dan 

memberikan oral feedback untuk mengarahkan siswa agar dapat menanggapi 

pertanyaan yang di berikan. Setelah pembelajran ahir BAB selesai siswa di berikan 

lemba self assessment guna mengetahui kekurangan dan kelebihan tugas berdasarkan 

penilaian yang mereka lakukan sendiri. Penilaian performance assessment baik

digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa 

secara berimbang dalam proses pembelajaran.23

Pertemuan yang menggunakan metode praktikum dengan empat kali pertemuan

peneliti  mengulas kembali materi yang telah di pelajari pada pertemuan sebelumnya 

guna mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari. Dalam hal ini guru 

melakukan Tanya jawab dengan beberapa pertanyaan mengarah kepada siswa tentang 

materi yang di pelajari. Siswa bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan, 

kemudian guru membagikan Lembar Kerja Praktikum untuk memudahkan siswa 

dalam melakukan praktikum. Selanjutnya siswa mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam praktikum yang akan dilakukan. Kegiatan praktikum 

berlangsung dengan baik dan kondusif serta dapat meningkatkan kerja sama antara 

anggota kelompok. Setelah usai melakukan praktikum, tiap anggota kelompok 
                                                          

23 Muri Yusuf, Assessment dan Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media,2015), h. 299
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bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Lembar Kerja 

Praktikum. Perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum yang 

mereka lakukan.

Secara keseluruhan pembelajaran dengan scientific approach berbasis 

performance assessment belajar berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional siswa dan saat pembelajaran berlangsung siswa tidak merasa 

kesulitan belajar dengan peneliti. Hal ini terlihat dalam peran siswa selama mengikuti 

pembelajaran baik saat diskusi setiap siswa saling bekerja sama dan membantu teman 

kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang di berikan. Dengan kegiatan diskusi 

dapat meningkatkan rasa sosial dan membina hubungan dengan anggota kelompok 

diskusi menjadi lebih baik. Saat proses praktikum setiap anggota kelompok saling 

bergantian melakukan praktikum dengan teratur. Proses presentasi juga berjalan 

dengan baik para siswa bertanya dan menanggapi pertanyaan yang terlontar. Hal ini 

memicu rasa ingin tahu dan memiliki hasrat untuk berhasil saat melakukan proses 

pembelajaran. Hal ini dapat mengkatkan kecerdsan emosional siswa dalam proses 

pembelajaran, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mertasari dkk yang 

menyatakan

setelah diadakan pengendalian pada variable kecerdasan emosional, terdapat 
perbedaan yang signifikan hasil belajar ashan kebidanan ibu nifas antara mahasswa 
yang mengikuti pembelajaran dengan assessment kinerja dan assessment 
konvensional. Adapun nilai rata-rata resid pada mahasiswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan assessment kinerja adalah 55,224: sedangkan nilai rata-rata 
residu pada mahasiswa yang mengikuti pebelajaran dengan model konvensional 
adalah 44,374. Hal ini berarti setelah diadakan pengenalian pada variable kecerdasan 



113

emosional penerapan assessment kinetja lebih baik di bandingkan assessment 
konvensional.24

Kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam pembelajaran, menurut 

Goelman kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, 

sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah 

kecerdasan emosional yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, 

mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemauan 

bekerjasama.25

Adapun kendala dalam proses pembelajaran dengan scientific approach 

berbasis performance assessment ini yaitu ketersediaan alat dan bahan saat proses 

pembelajaran hal tersebut dapat diatasi dengan cara menyiasati dengan alat dan bahan 

yang tersedia seperti membawa sendiri bahan yang belum ada di sekolah dan  

mengkonfirmasi terhadap pihak sekolah mengenai hal tersebut. Kurangnya kesadaran 

siswa akan pentingnya belajar masih sangat kurang, hal ini terlihat dari perhatian 

siswa yang masih rendah dan bahkan ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

dengan mengobrol dibelakang, namun hal ini dapat dikondisikan dengan dengan cara 

memberikan umpan balik berupa pertanyaan yang berkenaan dengan masalah yang 

sedang dibahas kepada siswa tersebut. 

                                                          
24Luh mertasari, Ni Kt suarni, Ni Kt Widiartini, “pengaruh impeementasi kinerja assessment 

kinerja terhadap hasil belajar asuhan kebidanan ibu nifas di tinjau dari kecerdasan emosional” e-
journal Program Pasca sarjana Universias Pendidikan Ganesha 2014

25 Daniel Goelman, Emotional intelegensi (terjemahan). Jakarta: Pt Gramedia pustaka utaama, 
2000, h.44
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Penerapan scientific approach berbasis performance assessment  perlu diterapkan 

dalam proses pembelajaran guna memudahkan siswa dalam proses pembelajaran 

dalam hal memahami dan menggali informasi dari berbagai sumber dan tidak 

terpaku kepada guru saja. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah (Scientific 

approach) merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar siswa secara aktif 

mengkontruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data 

dengan berbagai teknik, menganalisi data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasi konsep hokum atau prinsip yang di temukan.26 Scientific approach

yang pernah di terapkan oleh Umi fadlilah, Sri mulyaningsih dengan judul

“Pengaruh Penerapan Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik Pada 
Materi Elastisitas Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X”. Dapat 
meningkatkan nilai aktivitas siswa berdasarkan rekapitulasi nilai aktivitas 
siswa, penilaian pada ranah afektif maupun ranah keterampilan 
mendapatkan kriteria penilaian sangat baik selama proses pembelajaran 
dengan pendekatan saintifik pada materi elastisitas berlangsung.Penerapan 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada materi elastisitas 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa hal ini dibuktikan dengan 
hasil analisis pretest dan posttest siswa menggunakan uji gain 
ternormalisasi dan uji t dua pihak. Berdasarkan kedua uji tersebut, hasil 
belajar siswa meningkat dengan kategori sedang.27

Pembelajaran Scientific approach berbasis Performance Assessment dirasa 

mampu marangsang siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada aspek 

afektif dengan melibatkan lebih banyak indera pada siswa dan memberikan 

                                                          
26Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013”. (Yogyakarta: Gava 

Media, 20154)h. 51
27Umi fadhilah ismawati dan sri mulyaningsih “pengaruh penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik pada materi elastisitas terhadap hasil belajar siswa kelas x”, Jurnal penelitian 
Universitas Negeri Surabaya, 2014
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pengalaman yang lebih berkesan (karena mengalami sendiri dan orang lain), hal ini 

memudahkan bagi siswa untuk memahami materi, berpikir produktif menemukan 

dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan sendiri.

Pembelajaran pada kelas kontrol berjalan dengan cukup baik, dimana siswa 

diajar dengan pendekatan student center, adapun metode yang digunakan saat proses 

pembelajaran yaitu, ceramah, diskusi kelompok, dan eksperimen. pada pertemuan 

pertama proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya 

jawab. Proses pembelajaran dimulai dengan memamparkan tujuan pembelajaran, 

mengisi angket kecerdasan emosional kemudian menjelaskan materi yang akan 

dipelajari sementara itu siswa mendengarkan dan memperhatikan hal-hal yang 

disampaikan oleh guru. Selanjutnya proses pembelajaran dilakukan dengan Tanya 

jawab yang membahas materi gerak pada tumbuhan. Setelah itu siswa mengerjakan 

lembar diskusi siswa . Pada pertemuan kedua proses pembelajaran menggunakan 

metode praktikum. Pertama-tama guru menjelaskan materi macam-macam gerak pada 

tumbuhan yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kemudian guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. Selanjutnya siswa menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. 

Siswa melakukan praktikum dengan bimbingan guru, kemudian siswa menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Perwakilan dari setiap 

kelompok mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Pada pertemuan 

ketiga proses pembelajaran dilakukan dengan mengunakan metode ceramah. Guru

memberikan rangkuman catatan materi gerak pada hewan, siswa mencatat rangkuman 
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yang di berikan oleh guru. Guru menjelaskan materi yang telah dicatat oleh siswa, 

saat proses menjelaskan guru menajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada pertemuan keempat kegiatan 

pembelajaran menggunakan metode diskusi, pada tahap ini di awali dengan sedikit 

pengulasan materi yang telah di pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian 

siswa melakukan diskusi dengan kelompok diskusinya masing-masing, setiap 

kelompok mengerjakan lembar diskusi siswa yang telah diberikan oleh guru. 

Perwakilan setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan, 

sebelum pembelajaran berakhir guru membagikan angket kecerdasan siswa untuk 

diisi oleh siswa. Pada materi selanjutnya proses pembelajaran yang diterapkan sama 

dengan proses pembelajaran pada materi sebelumnya. Penilaian pada kelas control 

menggunakan penilaian tes tertulis dan penilaian sikap saat proses pembelajaran 

berlangsung melalui guru mata pelajaran tersebut.

2. Hasil Angket Kecerdasan Emosional siswa Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol Pada Materi Gerak Pada Mahluk Hidup

a. Hasil Angket Kecerdasan emosional siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada materi gerak pada mahluk hidup

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas 

VIII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. Perlakukan 

pada kelas eksperimen diberikan scientific approach berbasis performance 

asssessment dengan menggunakan metode Tanya jawab, diskusi, praktikum dan 

presentasi.  Sedangkan pada kelas Kontrol diberi perlakukan pendekatan student 
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center dengan metode ceramah, diskusi dan praktikum. Penyampaian materi 

dilakukan didalam kelas dan kegiatan praktikum di lakukan di dalam kelas dan di luar 

kelas. 

Berdasarkan hasil analisis data angket kecerdasan emosional siswa pada tabel 

4.1 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata awal dan akhir pembelajaran di 

kelas eksperimen pada materi Gerak pada mahluk hidup sebesar 81,96 sedangkan 

nilai rata-rata awal pada kelas kontrol sebesar 75,71. kemudian pada nilai akhir kelas 

eksperimen 83,37 dan pada kelas control yaitu 77. Dimana nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen termasuk pada kategori tinggi, dan kelas kontrol masuk pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan scientific approach

berbasis performance assessment pada kelas eksperimen,  terdapat pengaruh yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Untuk mengetahui indikator kecerdasan emosional siswa yang muncul 

peneliti menggunakan angket. Berdasarkan gambar 3.1 diperoleh nilai rata-rata 

perindikator kecerdasan emosional siswa akhir pada kelas eksperimen, dengan 

indikator motivasi sebesar 80%, indikator mengenali emosi diri sebesar 52,33% dan

membina hubungan sebesar 87,55%. Dari data ini diketahui indikator membina 

hubungan lebih banyak muncul sedangkan indikator mengenali emosi diri

merupakan indikator yang paling sedikit muncul. Kemudian pada kelas kontrol 

dengan indikator motivasi 80%, indikator mengenali emosi diri sebesar 50%, 

indikator membina hubungan sebesar 83%. Dari data tersebut diketahui bahwa 
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indikator yang sering muncul pada kelas kontrol yaitu indikator membina hubungan, 

sedangkan indikator yang paling sedikit yaitu indikator mengenali emosi diri

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel 4.6 

dan 4.11 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf signifikasi 0,05 

maka diperoleh bahwa kecerdasan emosional akhir siswa baik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal, dan data angket kecerdasan emosional akhir siswa 

pada kelas eskperimen maupun kelas kontrol dengan nilai taraf signifikasi 0,05 

diperoleh Fhitung 1,55< Ftabel  1,84 maka dapat disimpulkan bahwa  angket kecerdasan 

emosional siswa akhir baik kelas eksperimen maupun kontrol  secara keseluruhan 

berasal dari sampel yang mempunyai karakter sama atau homogen. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t independent dapat dilihat 

pada tabel 4.15 , bahwa hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung  2,250 > ttabel 

2,001, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa scientific 

approach berbasis performance assessment berpengaruh terhadap kecerdasan 

emosional siswa pada mata pelajaran gerak pada mahluk hidup. Kecerdasan 

emosional menentukan potensi kita untuk mempelajari keterampilan-keterampilan 

praktis yang didasarkan pada lima unsurnya: kesadaran diri, motivasi, pengaturan 

diri, empati, dannecakapa dalam membina hubungan dengan orang lain menghasilkan 

kinerja yang menonjol dalam pembelajara.28

                                                          
28 Daniel Goelman, Kecerdasan emosonal untuk mencapai prestasi, Jakarta: Pt Gramedia 
Pustaka Utama,1999. H.39
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b. Hasil Angket Kecerdasan emosional siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada materi system rangka dan otot

Berdasarkan hasil analisis data angket kecerdasan emosional siswa pada tabel 

4.3 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata awal dan akhir pembelajaran di 

kelas eksperimen pada materi system rangka dan otot sebesar 81,85 sedangkan nilai 

rata-rata awal pada kelas kontrol sebesar 75,41 . kemudian pada nilai akhir kelas

eksperimen 85 dan pada kelas control yaitu 78,11. Dimana nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen termasuk pada kategori tinggi, dan kelas kontrol masuk pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan scientific approach

berbasis performance assessment pada kelas eksperimen,  terdapat pengaruh yang 

lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Untuk mengetahui indikator kecerdasan emosional siswa yang muncul 

peneliti menggunakan angket. Berdasarkan gambar 3.3 diperoleh nilai rata-rata 

perindikator kecerdasan emosional siswa akhir pada kelas eksperimen, dengan 

indikator motivasi sebesar 83,33%, indikator mengenali emosi diri sebesar 60% dan

membina hubungan sebesar 90%. Dari data ini diketahui indikator membina 

hubungan lebih banyak muncul sedangkan indikator mengenali emosi diri

merupakan indikator yang paling sedikit muncul. Kemudian pada kelas kontrol 

dengan indikator motivasi 77%, indikator mengenali emosi diri sebesar 57%, 

indikator membina hubungan sebesar 79%. Dari data tersebut diketahui bahwa 

indikator yang sering muncul pada kelas kontrol yaitu indikator membina hubungan, 

sedangkan indikator yang paling sedikit yaitu indi6kator mengenali emosi diri



120

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel 4.8 

dan 4.13 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf signifikasi 0,05 

maka diperoleh bahwa kecerdasan emosional akhir siswa baik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal, dan data angket kecerdasan emosional akhir siswa 

pada kelas eskperimen maupun kelas kontrol dengan nilai taraf signifikasi 0,05 

diperoleh Fhitung 1,10< Ftabel  1,84 maka dapat disimpulkan bahwa  angket kecerdasan 

emosional siswa akhir baik kelas eksperimen maupun kontrol  secara keseluruhan 

berasal dari sampel yang mempunyai karakter sama atau homogen. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t independent dapat dilihat 

pada tabel 4.17 , bahwa hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung  3,067 > ttabel 

2,001, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa scientific 

approach berbasis performance assessment berpengaruh terhadap kecerdasan 

emosional siswa pada mata pelajaran system rangka dan otot.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai angket 

kecerdasan emosional siswa pada system rangka dan otot pada kelas eksperimen 

lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya pembelajaran dengan scientific 

approach berbasis performance assessment berpengauh signifikan terhadap 

kecerdasan emosional siswa. Dengan dilaksanakannya kegiatan tanya jawab, diskusi, 

praktikum, presentasi  siswa dapat membangun hubungan antar siswa, saling bekerja 

sama, mengenali emosi diri terhadap tindakan dan memotivasi siswa untuk berhasil 

dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan emosional

siswa dengan baik.
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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori dan didukung dengan hasil analisis data  dan 

pengolahan data serta mengacu pada masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa: terdapat pengaruh Scientific Approach berbasis 

Performance assessment terhadap kecerdasan emosional siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan dan setelah data yang terkumpul dianalisis, maka dapat 

disimpulkan bahwa:

1. Scientific Approach berbasis performance assessment berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosional siswa, dengan dilihat dari hasil Uji t Independent t-

hitung > t-tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. 

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut:

a. Bagi Guru 

Guru hendaknya lebih kreatif dalam menyampaikan materi, tidak terfokus 

pada satu cara dalam mengajar. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

bervariatif agar tidak terjadi kejenuhan pada siswa dalam pembelajaran. 121
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Seorang guru hendaknya memperhatikan kecerdasan emosional siswa agar 

siswa dapat bersikap lebih baik selama proses pembelajaran berlangsung.

b. Bagi Siswa 

Setiap  siswa seharusnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan guru dan 

teman-temanya agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan 

menyenangkan. Siswa seharusnya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

biologi di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Guna meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal yaitu 

dengan menentukan penggunaan media maupun strategi  pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran itu sendiri.

d. Peneliti Lain

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar memahami 

bagaimana penggunaan scientif approach berbasis performance assessment

sehingga penelitian dapat dilakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil 

yang memuaskan dan juga dalam penilaian kecerdasan emosional peneliti 

harus memahami langkah -langkah daam penerapannya supaya dapat 

memperoleh hasil yang memuaskan. 
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Lampiran A. 5 lembar diskusi siswa

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :

Tujuan pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya sehingga 

dapat mewujudkan nilai kritis ingin tau, komunikatif dan kerja keras.

2. Peserta didik dapat menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan 

jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsangan sehingga dapat

mewujudkan nilai kritis ingin tau, komunikatif dan kerja keras.

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, sebutkan dan jelaskan! 

LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK

(LDS)

GERAK PADA TUMBUHAN



2. Perhatikan gambar di bawah ini! Sebutkan dan jelaskan gerak pada akar tersebut!

3. Jelaskan mengapa saat kita menyentuh tumbuhan putri malu menutup daunnya!

4. Berdasarkan jenis ranangannya gerak tropisme di bagi menjadi 5, sebutkan dan jelaskan!



Lampiran A. 5 lembar diskusi siswa

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :

TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Peserta didik dapat menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan 
hidupnya.

2. Peserta didik dapat menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang 
dilakukan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Gerak pada hewan di bagi menjadi 3, sebutkan dan jelaskan!

2. Mengapa ikan di dalam air dapat bergerak? Jelaskan!

LEMBAR DISKUSI PESERTA DIDIK

(LDS)

GERAK PADA HEWAN



3. Jelaskan bagaimana cara burung agar dapat terbang!

4. Bagian tubuh manakah yang paling berperan penting untuk dapat bergerak? Jelaskan!



Lampiran A.6 lembar kerja siswa

A. Latar Belakang

B. Kegiatan 

1. Tujuan praktikum

Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan

2. Dasar teori

Gerak pada tumbuhan termasuk gerak pasif yang artinya gerak yang 
dilakukannya tidak berubah tempat. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan 
oleh bagian tertentu, seperti bagian ujung tunas, ujung akar, dan daun.

Gerak pada tumbuhan berdasarkan asal rangsangannya terbagi menjadi tiga 
yaitu :

1. Gerak autonom/endonom yaitu gerak yang belum diketahui penyebabnya, cth 
gerak melengkungnya daun kubis

Lembar Kerja Peserta Didik (LKS)

Pengamatan GERAK PADA MAHLUK HIDUP

Nama anggota kelompok :

Kelompok :

Hari, tanggal :



2. Gerak higroskopis yaitu gerak yang dipengaruhi oleh kadar air, contoh 
pecahnya buah polong setelah kering

3. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar.

Gerak esionom terbagi menjadi :

1. Tropisme : fototropisme(cahaya), hidrotropisme(air), geotropisme(gravitasi), 
tigmotropisme(sentuhan), kemotropisme(zat kimia)

2. Nasti : tigmonasti(sentuhan), fotonasti(cahaya), termonasti(suhu), niktinasti 
(cahaya gelap) nasti kompleks.

3. Taksis : fototaksis(cahaya), kemotaksis (zat kimia)

3. Cara kerja

1. Tentukan jenis gerak tumbuhan pada kolom yang tersedia dengan cara 
memberi tanda (√) !

C. Hasil Pengamatan

Isilah data hasil pengamatan yang telah anda lakukan, pada tabel 

pengamatan yang telah disediakan di bawah ini!

No Peristiwa Tropisme Nasti Taksis

1 Gerak akar menuju pusat bumi
2 Gerak batang menjauhi pusat bumi
3 Daun putri malu menutup karena 

sentuhan
4 Gerak klorofil ke sisi sel yang 

terkena cahaya
5 Gerak bunga matahari menuju cahaya 

matahari
6 Mekarnya bunga pukul 4 pada sore 

hari
7 Mekarnya bunga tulip pada musim 

semi
8 Gerak membuka menutupnya 



stomata
9 Gerak akar mendekati air
10 Sulur kacang panjang membelit jika 

menyentuh tiang/tongkat

D. Pertanyaan diskusi

1. Apa sajakah yang dapat mempengaruhi gerak pada tumbuhan?

2. Berdasarkan hasil praktikum yang telah di lakukan kelompokanlah 
tumbuhan berdasarkan macam-macam gerak pada tumbuhan!



3. Jelaskan apa yang di maksut dengan gerak tropisme, Nasti dan taksis !

E. Kesimpulan

Apakah yang dapat anda simpulkan dari kegiatan yang anda lakukan?



Lampiran A.6 lembar kerja siswa

A. Latar Belakang

Salah satu sifat makhluk  hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan 

berbagai cara, misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, 

berenang,merayap, dan lain sebagainya. Hewan bergerak untuk berbagai 

tujuan, antaralain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari 

mangsa.

B. Kegiatan 

1. Tujuan praktikum

Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gerak pada hewan

Lembar Kerja Peserta Didik (LKS)

Pengamatan GERAK PADA MAHLUK HIDUP

Nama anggota kelompok :

Kelompok :



2. Dasar teori

A.     Gerakan Hewan Air

Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara Air 

memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara Tubuh hewan 

yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada 

lingkungannya.

B. Gerakan Hewan di Udara

Tahukah kamu, bagaimana cara burung terbang? Hewan-hewan yang 

terbang diudara dengan cara yang unik.  Tubuh hewanhewan tersebut

memiliki gaya angkat yang besar

untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar 

gaya angkat dengan menggunakan sayap.

C. Gerakan Hewan di Darat

Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan 

tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi 

inersia (kecenderungan tubuh untuk diam) dan untuk menyimpan energi 

pegas (elastisitas) untuk melakukan berbagai aktivitas.

4. Cara kerja

1. Isilah kolom pengamatan sesuai dengan hasil idenifikasi yang kalian 
lakukan !

C. Hasil Pengamatan

Isilah data hasil pengamatan yang telah anda lakukan, pada tabel 

pengamatan yang telah disediakan di bawah ini!



Gambar Hewan Tempat hidup Nama Alat gerak Cara bergerak



D. Pertanyaan diskusi

1. Mengapa hewan yang hidup di dalam air dapat bergerak?

2. Bagaimanakah cara burung dapat terbang?

3. Bagian tubuh manakah yang paling berperan penting untuk bergerak pada 
hewan yang hidup di darat? jelaskan!



E. Kesimpulan

Apakah yang dapat anda simpulkan dari kegiatan yang anda lakukan?



Lampiran A.6 lembar kerja siswa

A. LATAR BELAKANG

Tubuh memiliki bentuk tertentu, tubuh memiliki rangka yang mendukung dan 

menjadikannya kuat. Tubuh juga memiliki komponen yang membuatnya 

dapat bergerak atau beraktivitas. Apa saja yang terlibat bila kamu melakukan 

gerak?

Pada kegiatan ini kita akan mempelajari Rangka sebagai salah satu komponen 

sistim gerak dalam tubuh kita.

B. Kegiatan 

1. Tujuan praktikum 

a. Peserta didik dapat mengidentifikasi maam-macam rangka pada 

manusia

b. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam tulang pada 

system gerak  manusia

c. Peserta didik dapa menjelaskan fungsi tulang pada system gerak 

manusia 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKS)

Pengamatan system rangka

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :



2. Dasar Teori

Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif 

karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Fungsi Rangka 

Pada Manusia

Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu

sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya 

otot (otot rangka), sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai 

tempat pembentukkan sel darah merah, sebagai alat gerak pasif

Kerangka manusia dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

1.  Bagian Tengkorak

2.  Bagian Badan

3.  Bagian Anggota gerak

C. Alat dan Nahan

No Alat Bahan 

1 Alat tulis Rangka manusia

D. Cara kerja
a. Amatilah alat peraga rangka manusia 

b. Carilah informasi dari bebagai sumber untuk mengidentifikasikan 

tulang-tulang yang ada pada bagian rangka tersebut

c. Catatlah hasil pengamatan yang kalian lakukan!

E. Hasil pengamatan

Isilah data hasil pengamatan yang telah anda lakukan, pada tabel 

pengamatan yang telah disediakan di bawah ini!



No
Bagian-bagian rangka

Bagian tengkorak Bagian badan
Bagian anggota 

gerak



No

Jenis Tulang

Tulang Panjang Tulang Pipih Tulang Pendek
Tulang Tak 
Beraturan

F. Pertanyaan diskusi

1. Mengapa tulang/rangka dikatakan sebagai Alat Gerak Pasif ? adakah 

fungsi rangka yang lain selain sebagai alat gerak ?

2. Apa yang menyebabkan tulang menjadi keras ?

3. Berdasarkan bahan penyusunnya tulang di golongkan menjadi dua, 

sebutkan dan jelaskan!

G. Kesimpulan 

Apakah yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan yang anda lakukan?



Lampiran A.5 Lembar diskusi siswa

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :

Tujuan pembelajaran :

1. Mendeskripsikan struktur otot manusia.

2. Mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia.

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan pengertian dan fungsi dari otot!

LEMBAR DISKUSI SISWA

(LDS)

OTOT 



2. Otot di bagi menjadi tiga macam, sebutkan dan jelaskan!

3. Berdasarkan cara kerjanya otot di bedakan menjadi 2, sebutkan dan jelaskan!

4. Jelaskan otot yang bekerja di bawah kesadaran dan otot yang bekerja di luar 
kesadaran, serta berikan contohnya masing-masing!



Lampiran A.6 Lembar kerja siswa

A. LATAR BELAKANG

Setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi pada tubuh kita,gerakan tersebut 

terjadi karena adanya otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi dan 

relaksasi.

Pada kegiatan ini kita akan mempelajari macam-macam otot yang merupakan 

alat gerak aktif dalam tubuh kita.

B. Kegiatan 

1. Tujuan praktikum 

a. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam otot pada 

manusia

2. Dasar Teori

Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak 

pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Fungsi 

Rangka Pada Manusia

Lembar Kerja Peserta Didik (LKS)

Pengamatan Otot

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :



Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu

sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya 

otot (otot rangka), sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai 

tempat pembentukkan sel darah merah, sebagai alat gerak pasif

Kerangka manusia dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu : 

1.  Bagian Tengkorak

2.  Bagian Badan

3.  Bagian Anggota gerak

C. Alat dan Nahan

No Alat Bahan 

1 Alat tulis Gambar macam-macam otot

D. Cara kerja
a. Amatilah gambar macam-macam otot

b. Carilah informasi dari bebagai sumber untuk mengidentifikasikan

bagian dari otot yang ada pada gambar tersebut

c. Catatlah hasil pengamatan yang kalian lakukan!



E. Hasil pengamatan

Isilah data hasil pengamatan yang telah anda lakukan, pada tabel 

pengamatan yang telah disediakan di bawah ini!

No Gambar Keterangan 



F. Pertanyaan diskusi 

Sebutkan ciri-ciri dari otot polos, otot jantung dan otot lurik!

G. Kesimpulan 

Apakah yang dapat kalian simpulkan dari praktikum yang kalian lakukan?



Lampiran A.5 Lembar diskusi siswa

NAMA ANGGOTA KELOMPOK :

KELOMPOK :

Tujuan pembelajaran :

1. peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi system rangka bagi manusia.

2. peserta didik dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak 

manusia.

3. peserta didik mampu mendeskripsikan jenis sendi yang terdapat pada tubuh 

manusia.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan fungsi dari system rangka pada manusia!

LEMBAR DISKUSI SISWA

(LDS)

SISTEM RANGKA



2. Tulang penyusun rangka di bagi menjadi 2, sebutkan dan jelaskan!

3. Hubungan antar tulang di bedakan menjadi 3, sebutkan dan jelaskan!

4. Sebutkan macam-macam sendi !

5. Berdasarkan sifat geraknya sendi di bagi menjadi 3, sebutkan dan berikan 
contohnya!





Lampiran A. 3 Rpp kelas eksperimen

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

KELAS EKSPERIMEN

SatuanPendidikan : SMP Negeri 13 BANDAR LAMPUNG

Mata Pelajaran : Biologi

PokokBahasan : Gerak pada mahluk hidup

Kelas/Semester :  VIII / I

AlokasiWaktu :  6 x 40 menit

Pendekatan :  Pendekatanscientific approach

Media : lembar kerja siswa (LKS),lembar diskusi siswa (LDS), power point, papan tulis.

Kompetensi inti :

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia

3. Memahami, menerapkan, dan  menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mendiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan.



Kompetensi Dasar :

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 
manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya.

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 
pengamatan, percobaan, dan berdiskusi.

3.1 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4.1 Melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak.

Indikator : 

1. Menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya.

2. Menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang 

menanggapi rangsang

3. Menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya.

4. Menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan



Pertemuan I
AlokasiWaktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Langkah-Langkah 
Scientific approach

PenerapanPerfor
mance 

assessment
Waktu



mewujudkan 
nilai kritis ingin 
tau, komunikatif 
dan kerja keras.

sehingga terjadi pengerutan yang 
tidak merata. Contoh gerakan 
higroskopis sebagai berikut:

 Merekahnya kulit buah-
buahan yang sudah 
kering pada tumbuhan 
polong-polongan,

 membukanya dinding 
sporangium (kotak 
spora) paku-pakuan,

 membentang dan 
menggulungnya gigi-
gigi peristoma pada 
sporangium lumut

3. Gerak Esionom

Gerak esionom adalah 
rangsangan dari lingkungan 
sekitar. Berdasarkan jenis 
rangsangannya, gerak esionom 
dapat dibedakan menjadi gerak 
tropisme, gerak taksis, dan gerak 
nasti.

1) Gerak Tropisme

Tumbuhan yang diletakkan 
dekat jendela batangnya tumbuh 
menuju cahaya.

2) Gerak Taksis

Gerak taksis adalah gerak 

- Sesama mahuk hidup 
sebaiknya kita mengerti 
kenapa mahluk hidup lain nya 
seperti tumbuhan dan hewan 
data bergerak?

6. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

Kegiatan Inti 
1. Guru menampilkan power point 

tentang gerak pada tumbuhan
2. Peserta didik mengamati gambar 

gerak pada tumbuhan
3. Guru menjelaskan sedikit tentang 

materi gerak pada tumbuhan

4. Peserta didik menanyakan kepada 
guru tentang penjelasan materi yang 
kurang di pahami

5. Guru membagi siswa menjadi lima 
kelompok yang heterogen 4-5 orang 
dan memita siswa bergabung 
dengan kelompoknya

6. Guru membagi lembar diskusi dan 
menjelaskan tugas dalam diskusi 
setiap kelompok wajib mengerjakan 
tugas dalam diskusi sesuai dengan 
pokok bahasan yang ada di LDS

7. Peserta didik mencari informasi dari 
berbagai sumber seperti internet, 
buku, lks, dll.

8. Siswa mendiskusikan hasil 
informasi atau data yang di peroleh.

Motivasi 

 Mengamati

 Menanya

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

60Menit



pindah tempat seluruh bagian 
tumbuhan yang arahnya 
dipengaruhi oleh sumber 
rangsangan. Gerak taksis 
biasanya dilakukan oleh 
organisme bersel satu. 
Berdasarkan jenis 
rangsangannya, taksis dapat 
dibedakan menjadi kemotaksis 
dan fototaksis.

3) Gerak Nasti

Nasti adalah gerak sebagian 
tubuh tumbuhan akibat 
rangsangan dari luar,

tetapi arah geraknya tidak 
dipengaruhi oleh arah datangnya 
rangsang. Berdasarkan jenis 
rangsangannya gerak nasti 
dibedakan menjadi niktinasti, 
fotonasti, dan tigmonasti atau 
seismonasti.

9. Setelah  siswa mengumpulkan data 
setiap kelompok harus mengolah 
data terseb untuk di presentasikan

10. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok nya masing-
masing

11. Guru memberikan  umpan balik 
positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan,  

12. Guru bersama siswa  bertanya  
jawab meluruskan kesalahpahaman, 
dan memberikan penguatan.

Kegiatan penutup
13. Guru memberikan penghargaan 

kepada siswa yang dapat 
menyimpulkan materi system 
pernapasan yang telah di pelajari

14. siswa menyimpulkan materi yang 
telah di pelajari

15. Guru  memberitahu tentang 
praktikum yang akan di laksanakan 
pada pertemuan selanjutnya

16. Siswa memberikan salam kepada 
guru

 mengkomunik
asikan

 oral feedback

15 menit



Pertemuan II
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Langkah-
Langkah 
Scientific 
approach

Penerapan
Perfomance 
assessment

Waktu

3. peserta didik dapat 
mengamati 
percobaan dengan  
rasa ingin tahu, kerja 
keras dan 
komunikatif

Gerak pada tumbuhan termasuk 
gerak pasif yang artinya gerak yang 
dilakukannya tidak berubah tempat. 
Gerak pada tumbuhan hanya 
dilakukan oleh bagian tertentu, 
seperti bagian ujung tunas, ujung 
akar, dan daun.

Gerak pada tumbuhan berdasarkan 
asal rangsangannya terbagi menjadi 
tiga yaitu :

1. Gerak autonom/endonom 
yaitu gerak yang belum 
diketahui penyebabnya, cth 
gerak melengkungnya daun 
kubis

2. Gerak higroskopis yaitu 
gerak yang dipengaruhi 
oleh kadar air, contoh 
pecahnya buah polong 
setelah kering

3. Gerak esionom adalah 
gerak yang dipengaruhi 
oleh rangsang dari luar.

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam

ke guru dan guru menjawab salam 
peserta didik.

2. Peserta didik bersama guru sebelum 
memulai pembelajaran sebaiknya 
membaca Basmallah.

3. Guru memusatkan perhatian peserta 
didik dengan mengecek kehadiran.

4. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

5. Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal 
peserta didik terkait materi gerak 
pada tumbuhan dengan mencoba 
mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya.

Apersepsi

10 
Menit



(gambar gerak seismonasti)

(gambar gerak tropisme)

Kegiatan Inti :
6. Guru menyajikan power point 

gambar gerak pada tumbuhan
7. Guru dan peserta didik melakukan 

(tanya jawab) tentang gerak pada 
tumbuhan

8. Guru bertanya kepada peserta didik:
 Mengapa tumbuhan putrid malu 

menutup daunnya apabila 
terkena sentuhan ?

 Bagaimanakah cara tumbuhan 
bergerak?

9. Guru mempersilahkan peserta didik 
untuk bergabung dengan 
kelompoknya masing-masing yang 
sudah dibagi sebelumnya.

10. Guru membagikan lembar kerja 
praktikumpada masing-masing 
kelompok 

11. Peserta didik mempersiapkan alat 
dan bahan praktikum

12. Guru menjelaskan tata cara 
pelaksanaan praktikum

13. Peserta didik melakukan praktikum 
dengan kelompoknya masing-masing

14. Peserta didik melakukan mencari 
informasi dari berbagai sumber

15. Peserta didik mendiskusikan hasil 
praktikumnya dengan kelompoknya.

16. Peserta didik mengisi dan menjawab 
pertanyaan pada lembar diskusi siswa 
berdasarkan diskusi yang telah 
dilakukan.

17. Peserta didik mengumpulkan lembar 
diskusi siswa yang telah di kerjakan

18. guru memberikan oral feedback 
kepada peserta didik

Mengamati 

Menanya 

Mengumpulka
n 
informasi/data

Mengolah 
informasi

mengkomuniks
ikan

Lembar 
observasi

Oral feedback

60 menit



(gambar gerak endonom)

(gambar gerak tigmotropisme)

19. Guru mengkonfirmasi materi yang di 
pelajari hari ini

Kegiatan Penutup :
20. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan 
diskusi yang telah dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya 
jika memiliki materi yang belum 
dipahami.

21. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

22. Peserta didik mengucapkan salam ke 
guru dan guru menjawab salam 
peserta didik

Oral feedback

15 menit



Pertemuan ke III
Alokasi waktu 2x 40 menit

Tujuan 
pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Langkah-langkah 
Scientific approach

Performance 
assessment Waktu 

4. Peserta didik 
dapat menganalisis 
alat gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian dengan 
lingkungan 
hidupnya.

5. Peserta didik 
dapat menjelaskan 
sistem otot hewan 
yang sesuai dengan 
pola gerak yang 
dilakukan

Gerak pada Hewan

Hewan bergerak dengan 
berbagai cara, misalnya ada 
hewan yang berjalan, berlari, 
terbang, berenang, merayap, 
dan lain sebagainya.

1. Gerak Hewan 
dalam Air

Air memiliki kerapatan yang 
lebih besar dibandingkan 
udara. Air memiliki gaya 
angkat yang lebih besar 
dibandingkan udara. Tubuh 
hewan yang hidup di air 
memiliki massa jenis yang 
lebih kecil daripada 
lingkungannya.Gaya angkat 
air yang besar dan masa 
jenis hewan yang kecil 
menyebabkan hewan dapat 
melayang di dalam air 
dengan mengeluarkan 
sedikit energi.

Salah satu bentuk tubuh 
yang paling banyak dimiliki 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam 

kepada guru daguru enjawab 
salam

2. Peserta didik bersama guru 
membaca doa sebelum memulai 
pebelajaran

3. Guru mengecek kehadan peserta 
didik

4. Guru mereview materi yang telah 
di pelajari peserta didik pada 
pertemuan sebelumnya.

- pernahkah kalian berfikir 
mengapa cacing dapat 
bergerak?

- Guru menjelaskan kenapa 
system gerak itu penting 
bagi mahluk hidup

5. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin di capai.

Kegiatan Inti 
6. Guru menampilkan power point 

tentang gerak pada hewan
7. Peserta didik mengamati gambar 

Apesepsi 

Motivasi 

 Mengamati

10 
menit

60 
menit



oleh hewan air adalah 
bentuk torpedo. Bentuk 
tubuh ini memungkinkan 
tubuh meliuk dari kiri ke 
kanan.

Bentuk tubuh ikan yang 
streamline berfungsi untuk 
mengurangi hambatan ketika 
bergerak di dalam air. Ekor 
dan sirip ekor yang lebar 
berfungsi untuk mendorong 
gerakan ikan dalam air. Ekor 
ikan yang bergerak ke atas 
bawah adalah mamalia.

Anggang- angggang dapat 
berjalan di permukaan air 
karena ada tegangan 
permukaan (kohesi).

1) Ikan sering mengeluarkan 
gelembung renang yang 
berguna untuk mengatur 
gerakan naik turun.

2) Ikan memiliki susunan 
otot dan tulang belakang 
yang fleksibel untuk 
mendorong ekor ikan di 
dalam air.

3) Sebagian besar ikan 
menggunakan gerak tubuh 
ke kanan dan ke kiri dan 
sirip ekornya untuk 

gerak pada hewan
8. Guru menjelaskan tentang materi 

gerak pada hewan
9. Gru memberikan oral feedback di 

tengah menjelaskan materi gerak 
pada hewan

10.Peserta didik menanyakan tentang 
materi yang kurang di pahami

11. Guru menugaskan siswa untuk 
mencari informasi mengenai materi 
yang di pelajari

12. Peserta didik mencari informasi dari 
berbagai sumber seperti internet, 
buku, dll.

13. Siswa mendiskusikan hasil 
informasi atau data yang di peroleh
dengan teman sebangkunya.

14. Setelah  siswa mengumpulkan data 
siswa harus mengolah data terseb 
untuk di bacakan hasilnya

15. Beberapa siswa membacakan hasil 
pekerjaan nya .

16. Guru memberikan  umpan balik 
positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan,  

17. Guru bersama siswa  bertanya  
jawab meluruskan kesalahpahaman, 
dan memberikan penguatan.

 Menanya

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

 mengkomunikasik
an

Oral feedback

Oral feedback

15 
menit



menghasilkan gaya dorong 
ke depan.

4) Ikan yang bergerak 
dengan sirip pasangan dan 
sirip tengah cocok untuk 
hidup di terumbu karang. 
Jenis ikan ini tidak dapat 
berenang secepat ikan yang 
menggunakan tubuh dan 
sirip ekornya.

2. Gerak Hewan di 
Udara

           Tubuh hewan yang 
bergerak di udara memiliki 
gaya angkat yang besar 
untuk mengimbangi gaya 
gravitasi. Salah satu upaya 
untuk memperbesar gaya 
angkat dengan menggunakan 
sayap. Prinsip yang sama 
diterapkan pada pesawat 
terbang, khususnya pada 
pesawat terbang bersayap 
bentuk airfoil.

Bentuk sayap airfoil 
membuat udara mengalir 
pada bagian atas sayap lebih 
cepat daripada bagian 
bawahnya. Saat sayap 
dikepakkan, udara akan 
mengalir ke bawah. 
Dorongan ke bawah tersebut 

Kegiatan penutup

18. Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang dapat 
menyimpulkan materi yang telah di 
pelajari

19. siswa menyimpulkan materi yang 
telah di pelajari

20. Siswa memberikan salam kepada 
guru



akan menghasilkan gaya 
yang berlawanan arah 
sehingga burung akan 
terangkat ke atas.

3. Gerak Hewan di 
Darat

Kecenderungan hewan yang 
hidup di darat adalah 
memiliki otot dan tulang 
yang kuat. Otot dan tulang 
tersebut diperlukan untuk 
mengatasi inersia 
(kecenderungan tubuh untuk 
diam / kelembaman benda) 
dan untuk menyimpan energi 
pegas (elastisitas) untuk 
melakukan berbagai 
aktivitas.



Pertemuan IV
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Langkah-Langkah 
Scientific approach

Penerapan
Perfomance 
assessment

Waktu

6. peserta didik dapat 
mengamati percobaan 
dengan  rasa ingin 
tahu, kerja keras dan 
komunikatif

Gerak pada Hewan

Hewan bergerak dengan berbagai 
cara, misalnya ada hewan yang 
berjalan, berlari, terbang, berenang, 
merayap, dan lain sebagainya.

1. Gerak Hewan dalam Air

Air memiliki kerapatan yang lebih 
besar dibandingkan udara. Air 
memiliki gaya angkat yang lebih 
besar dibandingkan udara. Tubuh 
hewan yang hidup di air memiliki 
massa jenis yang lebih kecil daripada 
lingkungannya.Gaya angkat air yang 
besar dan masa jenis hewan yang 
kecil menyebabkan hewan dapat 
melayang di dalam air dengan 
mengeluarkan sedikit energi.

Salah satu bentuk tubuh yang paling 
banyak dimiliki oleh hewan air 
adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh 
ini memungkinkan tubuh meliuk dari 
kiri ke kanan.

Bentuk tubuh ikan yang streamline 
berfungsi untuk mengurangi 

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke 

guru dan guru menjawab salam 
peserta didik.

2. Peserta didik bersama guru sebelum 
memulai pembelajaran sebaiknya 
membaca Basmallah.

3. Guru memusatkan perhatian peserta 
didik dengan mengecek kehadiran.

4. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

5. Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal 
peserta didik terkait materi gerak 
pada tumbuhan dengan mencoba 
mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya.

 Mengamati

 Menanya

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

10 
Menit



hambatan ketika bergerak di dalam 
air. Ekor dan sirip ekor yang lebar 
berfungsi untuk mendorong gerakan 
ikan dalam air. Ekor ikan yang 
bergerak ke atas bawah adalah 
mamalia.

Anggang- angggang dapat berjalan di 
permukaan air karena ada tegangan 
permukaan (kohesi).

1) Ikan sering mengeluarkan 
gelembung renang yang berguna 
untuk mengatur gerakan naik turun.

2) Ikan memiliki susunan otot dan 
tulang belakang yang fleksibel untuk 
mendorong ekor ikan di dalam air.

3) Sebagian besar ikan menggunakan 
gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan 
sirip ekornya untuk menghasilkan 
gaya dorong ke depan.

4) Ikan yang bergerak dengan sirip 
pasangan dan sirip tengah cocok 
untuk hidup di terumbu karang. Jenis 
ikan ini tidak dapat berenang secepat 
ikan yang menggunakan tubuh dan 
sirip ekornya.

2. Gerak Hewan di Udara

           Tubuh hewan yang bergerak 
di udara memiliki gaya angkat yang 

Kegiatan Inti :
6. Guru menyajikan gambar gerak pada 

hewan

7. Guru dan peserta didik melakukan 
(tanya jawab) tentang gerak pada 
hewan

8. Guru bertanya kepada peserta didik:
 Mengapa ikan dapat bergerak 

didalam air dan tidak tenggelam?
 Bagaimanakah cara burung dapat 

terbang?
9. Guru mempersilahkan peserta didik 

untuk bergabung dengan 
kelompoknya masing-masing yang 
sudah dibagi sebelumnya.

10. Guru membagikan lembar kerja siswa 
pada masing-masing kelompok 

11. Peserta didik melakukan mencari 
informasi dari berbagai sumber

12. Peserta didik mendiskusikan hasil 
kerja dengan kelompoknya.

13. Peserta didik mengisi dan menjawab 
pertanyaan pada lembar kerja siswa 
berdasarkan diskusi yang telah 
dilakukan.

14. Perwakilan dari setiap kelompok 
membacakan hasil diskusi.

15. Peserta didik mengumpulkan lembar 
diskusi siswa yang telah di kerjakan

 mengkomuni
kasikan

60 
menit



besar untuk mengimbangi gaya 
gravitasi. Salah satu upaya untuk 
memperbesar gaya angkat dengan 
menggunakan sayap. Prinsip yang 
sama diterapkan pada pesawat 
terbang, khususnya pada pesawat 
terbang bersayap bentuk airfoil.

Bentuk sayap airfoil membuat udara 
mengalir pada bagian atas sayap lebih 
cepat daripada bagian bawahnya. Saat 
sayap dikepakkan, udara akan 
mengalir ke bawah. Dorongan ke 
bawah tersebut akan menghasilkan 
gaya yang berlawanan arah sehingga 
burung akan terangkat ke atas.

3. Gerak Hewan di Darat

Kecenderungan hewan yang hidup di 
darat adalah memiliki otot dan tulang 
yang kuat. Otot dan tulang tersebut 
diperlukan untuk mengatasi inersia 
(kecenderungan tubuh untuk diam / 
kelembaman benda) dan untuk 
menyimpan energi pegas (elastisitas) 
untuk melakukan berbagai aktivitas.

16. Guru mengkonfirmasi hasil diskusi 
yang telah di lakukan

17. guru memberikan oral feedback 
kepada peserta didik

18. Guru mengkonfirmasi materi yang di
pelajari hari ini

Kegiatan Penutup :
19. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan 
diskusi yang telah dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya 
jika memiliki materi yang belum 
dipahami.

20. Guru memberikan lembar self 
assessment

21. Siswa mengerjakan lembar self 
assessment

22. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

23. Peserta didik mengucapkan salam ke 
guru dan guru menjawab salam 
peserta didik

Oral 
feedback

Lembar Self 
assessment

15 
menit
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Lampiran A. 4 Rpp kelas kontrol

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

KELAS KONTROL

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 BANDAR LAMPUNG

Mata Pelajaran : Biologi

Pokok Bahasan : Gerak pada mahluk hidup 

Kelas/Semester :  VIII / I

Alokasi Waktu :  8 x 40 menit

Model pembelajan : Student center

Media : lembar diskusi siswa (LDS), power point  papan tulis.

Kompetensi inti :

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mendiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan.



Kompetensi Dasar :

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan 
manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya.

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; 
kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan 
pengamatan, percobaan, dan berdiskusi.

3.1 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4.1 Melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup, dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak.

Indikator : 

1. Menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya.

2. Menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang 

menanggapi rangsang

3. Menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya.

4. Menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dilakukan



Pertemuan I
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu



1.
Peserta didik dapat 
menjelaskan jenis gerak 
pada tumbuhan 
berdasarkan penyebabnya
sehingga dapat 
mewujudkan nilai kritis 
ingin tau, komunikatif dan 
kerja keras.

2.
Peserta didik dapat 
menganalisis contoh gerak 
pada tumbuhan 
berdasarkan penyebabnya 
dan jenis rangsang yang 
diterima atau bagian 
tumbuhan yang 
menanggapi rangsangan 
sehingga dapat
mewujudkan nilai kritis 
ingin tau, komunikatif dan 
kerja keras.

Gerak pada Tumbuhan

Gerak pada tumbuhan dibedakan 
menjadi tiga macam, yaitu gerak 
endonom, gerak higroskopis, dan 
gerak esionom.

1. Gerak Endonom

Gerak endonom adalah gerak spontan 
dan tidak diketahui penyababnya, atau 
tidak memerlukan rangsangan dari 
luar. Rangsangan pada gerak endonom 
diduga berasal dari tumbuhan itu 
sendiri. Contohnya Gerak 
pertumbuhan daun dan gerak rotasi 
sitoplasma (siklosis) pada sel-sel daun 
Hydrilla verticillata dapat diketahui 
dari gerak sirkulasi klorofil5 di dalam 
sel

2. Gerak Higroskopis

Gerak higroskopis adalah perubahan 
kadar air di dalam sel sehingga terjadi 
pengerutan yang tidak merata. Contoh 
gerakan higroskopis sebagai berikut:

 Merekahnya kulit buah-
buahan yang sudah kering 
pada tumbuhan polong-
polongan,

 membukanya dinding 
sporangium (kotak spora) 
paku-pakuan,

 membentang dan 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan 

guru menjawab salam peserta didik.
2. Peserta didik bersama guru sebelum memulai 

pembelajaran sebaiknya membaca Basmallah.
3. Guru memusatkan perhatian peserta didik 

dengan mengecek kehadiran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai.
5. Guru memberikan angket kecerdasan 

emosional kepada peserta didik.
6. Guru memberikan (Apersepsi) dan 

membangun pengetahuan awal peserta didik 
terkait materi sistem ekskresi dengan bertanya 
:

Pernahkan kalian berfikir mengapa saat di 
sentuh tumbuhan putri malu daun nya 
menutup?
Apakah yang akan terjadi apabila semua 
mahluk di dunia ini tidak bergerak?

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

Kegiatan Inti :
Mengamati
8. Guru menyajikan gambar gerak pada tumbuhan 

Menanya

10 Menit

60 menit



menggulungnya gigi-gigi 
peristoma pada sporangium 
lumut

3. Gerak Esionom

Gerak esionom adalah rangsangan dari 
lingkungan sekitar. Berdasarkan jenis 
rangsangannya, gerak esionom dapat 
dibedakan menjadi gerak tropisme, 
gerak taksis, dan gerak nasti.

1) Gerak Tropisme

Tumbuhan yang diletakkan dekat 
jendela batangnya tumbuh menuju 
cahaya.

2) Gerak Taksis

Gerak taksis adalah gerak pindah 
tempat seluruh bagian tumbuhan yang 
arahnya dipengaruhi oleh sumber 
rangsangan. Gerak taksis biasanya 
dilakukan oleh organisme bersel satu. 
Berdasarkan jenis rangsangannya, 
taksis dapat dibedakan menjadi 
kemotaksis dan fototaksis.

3) Gerak Nasti

Nasti adalah gerak sebagian tubuh 
tumbuhan akibat rangsangan dari luar,

tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi 

9. Guru bertanya kepada peserta didik:
Apa saja yang anda ketahui tentang ger pada 
tumbuhan?

10. Guru memberikan tugas untuk mencari 
macam-macam gerak pada tumbuhan

Mengumpulkan Informasi

11. Peserta didik mencari dari berbagai sumber 
tentang materi gerak pada tumbuhan

Mengasosiasi
12. Guru memberikan pertanyaan tetang materi 

gerak pada tumbuhan
13. Peserta didik mengisi dan menjawab 

pertanyaan yang di berikan oleh guru.

Mengomunikasi
14. Peserta didik mengumpulkan tuas yang telah di 

berikan 
15. Guru dan peserta didik melakukan Tanya 

jawab tentang pertayaan ang telah di berikan 
oleh guru

16. Guru menjelaskan kembali tentang materi
gerak pada tumbuhan

Kegiatan Penutup :
17. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan diskusi 
yang telah dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya jika 

15 menit



oleh arah datangnya rangsang. 
Berdasarkan jenis rangsangannya 
gerak nasti dibedakan menjadi 
niktinasti, fotonasti, dan tigmonasti 
atau seismonasti.

memiliki konsep yang belum dipahami.
18. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdallah.
19. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan 

guru menjawab salam peserta didik



Pertemuan II
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

3. peserta didik dapat 
mengamati percobaan dengan  
rasa ingin tahu, kerja keras 
dan komunikatif

Gerak pada tumbuhan termasuk gerak pasif yang 
artinya gerak yang dilakukannya tidak berubah 
tempat. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan 
oleh bagian tertentu, seperti bagian ujung tunas, 
ujung akar, dan daun.

Gerak pada tumbuhan berdasarkan asal 
rangsangannya terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Gerak autonom/endonom yaitu gerak 
yang belum diketahui penyebabnya, cth 
gerak melengkungnya daun kubis

2. Gerak higroskopis yaitu gerak yang 
dipengaruhi oleh kadar air, contoh 
pecahnya buah polong setelah kering

3. Gerak esionom adalah gerak yang 
dipengaruhi oleh rangsang dari luar.

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 

dan guru menjawab salam peserta didik.
2. Peserta didik bersama guru sebelum 

memulai pembelajaran sebaiknya membaca 
Basmallah.

3. Guru memusatkan perhatian peserta didik 
dengan mengecek kehadiran.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.

5. Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal peserta didik 
terkait materi gerak pada tumbuhan dengan 
mencoba mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya.

10 Menit



(gambar gerak seismonasti)

(gambar gerak tropisme)

Kegiatan Inti :
Mengamati
6. Guru meberikan penjelasan sedikit tentang 

materi praktikum gerak pada tumbuhan

Menanya
7. Peserta didik menanyakan hal yang belum 

mereka pahami

8. Guru bertanya kepada peserta didik:
 Apa saja macam macam gerak pada 

tumbuhan yang kalian ketahui?
9. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

bergabung dengan kelompoknya masing-
masing yang sudah dibagi sebelumnya.

10. Guru membagikan lembar praktikum siswa 
pada masing-masing kelompok 

Mengumpulkan informasi
11. Peserta didik melakukan praktikum sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan praktikum

12. Peserta didik melakukan mencari informasi 
dari berbagai sumber

13. Peserta didik mendiskusikan hasil 
praktikumnya dengan kelompoknya.

Mengasosiasi
14. Peserta didik mengisi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar praktikum siswa 
berdasarkan diskusi yang telah dilakukan.

Mengkomunikasikan
15. Peserta didik mengumpulkan lembar 

praktikum siswa yang telah di kerjakan
16. Guru menjelaskan materi yang telah di 

60 menit



(gambar gerak endonom)

(gambar gerak tigmotropisme)

praktikumkan hari ini

Kegiatan Penutup :
17. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan praktikum
yang telah dilakukan.

18. Peserta didik dipersilahkan bertanya jika 
memiliki konsep yang belum dipahami.

19. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

20. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 
dan guru menjawab salam peserta didik

15 menit



Pertemuan ke III
Alokasi waktu 2x40 menit

Tujuan pembelajaran Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

4. Peserta didik dapat 
menganalisis alat 
gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian dengan 
lingkungan 
hidupnya.

5. Peserta didik dapat 
menjelaskan sistem 
otot hewan yang 
sesuai dengan pola 
gerak yang 
dilakukan

A. Gerak hewan dalam air
Air memiliki kerapatan yang lebih besar di 
banding udara. Air memiliki gaya angkat 
yang lebih besar di bandingkan udara. 
Tubuh hewan yang hidup di air memiliki 
masa jenis yang lebih kecil daripada 
lingkungan nya. Gaya angkat air yang besar 
dan masa jenis hewan yang kecil 
menyebabkan hewan dapat melayang di 
dalam air dengan  mengeluarkan sedikit 
energy.

ikan dapat berenang Karena memanfaatkan 
bentuk tibuhnya yang unik antara lain:

- Ikan sering mengeluarkan gelembung 
renang yang berguna untuk mengatur 
gerak naik turun.

- Ikan memiliki ssusnan otot dan tulang 
belakang yang fleksibel untuk 
mendorong ekor ikan di dalam air

- Sebagian besar ikan menggunakan 
gerak tubuh ke kanan dan kekiri dan 
sirip ekornya untuk menghasilkan gaya 
dorong kedepan.

B. Gerak hewan di udara
Hewan-hewan yang terbang di udara dengan 
cara yang unik. Tubuh hewan-hewan 
tersebut memiliki gaya angkat yang besar 
untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap 
burung memiliki susunan kerangka yang 
ringan tulang dad dan otot yang kuat. Bentuk 
sayap airfoil  membuat udara mengalir pada 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan guru 

menjawab salam peserta didik.
2. Peserta didik bersama guru sebelum memulai 

pembelajaran sebaiknya membaca Basmallah.
3. Guru meriview materi yang telah dipelajari peserta 

didik pada pertemuan sebelumnyadan mengaitkan 
dengan materi yang akan di pelajari pada pertemuan 
ini

4. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.

Kegiatan Inti
Mengamatai
6. Guru menjelaskan sedikit tentang materi gerak pada 

hewan

Menanya
7. Peserta didik bertanya kepada guru tentang yang 

belum di pahami

Mengumpulkan Informasi
8. Guru memberikan rangkuman catatan materi gerak 

pada hewan kepada peserta didik untuk di catat
9. Peserta didik mencatat rangkuman yang di berikan 

oleh guru

10 menit

60 menit



bagian atas sayap lebih cepat daripada 
bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan 
udara akan mengalir kebawah. Dorongan 
kebawah tersebut akan menghasilkan gaya 
yang berlawanan arah sehingga burung akan 
terbang keatas.

C. Gerak hewan di darat
Kecendrungan hewan yang hidup di darat 
adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. 
Otot dan tulang  tersebut di perlukan untuk 
mengatasi inersia (kecendrungan tubuh 
untuk diam) dan untuk menyimpan energy 
pegas (elastisitas) untuk melaukan berbagai 
aktifitas.

Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang 
besar, akibatnya untuk bergerak gajah dan 
kerbau harus melawan inersia yang nilainya yang 
nilai nya juga besar. Namun, perbedaan struktur 
tulang dan otot hewan tersebut masing-masing 
hewan menyebabkan hewan tersebut hewan 
tersebut dapat bergerak lebih lincah dari hewan 
lainnya.

Mengasosiasi
10. Guru mengamati peserta didik selama mengerjakan 

tugas yang di berikan

Mengkomunikasikan
11. Guru menjelaskan tentang yang rangkuman yang 

mereka catat

Kegiatan Penutup

12. Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan 
hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 
dan menekankan keterkaitan antara gangguan system 
pernapasan dan menjaga kesehatan tubuh.

13. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 
hamdallah.

14. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan guru 
menjawab salam peserta didik.

15 menit



Pertemuan IV
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

3. peserta didik dapat 
mengamati percobaan dengan  
rasa ingin tahu, kerja keras 
dan komunikatif

Gerak pada hewan Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
21. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 

dan guru menjawab salam peserta didik.
22. Peserta didik bersama guru sebelum 

memulai pembelajaran sebaiknya membaca 
Basmallah.

23. Guru memusatkan perhatian peserta didik 
dengan mengecek kehadiran.

24. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.

25. Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal peserta didik 
terkait materi gerak pada hewan dengan 
mencoba mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya.

10 Menit



Kegiatan Inti :
Mengamati
26. Guru meberikan penjelasan sedikit tentang 

materi gerak pada hewan

Menanya
27. Peserta didik menanyakan hal yang belum 

mereka pahami

28. Guru bertanya kepada peserta didik:
 Apa saja macam macam gerak pada 

tumbuhan yang kalian ketahui?
29. Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

bergabung dengan kelompoknya masing-
masing yang sudah dibagi sebelumnya.

30. Guru membagikan lembar kerja siswa pada 
masing-masing kelompok 

Mengumpulkan informasi
31. Peserta didik melakukan diskusi dengan 

kelompoknya masing-masing

32. Peserta didik melakukan mencari informasi 
dari berbagai sumber

Mengasosiasi
33. Peserta didik mengisi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja siswa 
berdasarkan diskusi yang telah dilakukan.

Mengkomunikasikan
34. Peserta didik mengumpulkan lembar 

praktikum siswa yang telah di kerjakan
35. Guru menjelaskan materi yang telah di 

praktikumkan hari ini

60 menit



Kegiatan Penutup :
36. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan praktikum
yang telah dilakukan.

37. Peserta didik dipersilahkan bertanya jika 
memiliki konsep yang belum dipahami.

38. Peserta mengisi angket kecerdasan emosional
39. Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca hamdallah.
40. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 

dan guru menjawab salam peserta didik

15 menit
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Lampiran A. 3 Rpp kelas eksperimen

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

KELAS EKSPERIMEN

SatuanPendidikan : SMP Negeri 13 BANDAR LAMPUNG

Mata Pelajaran : IPA Biologi

PokokBahasan : Sistem Rangka

Kelas/Semester :  VIII / I

AlokasiWaktu :  8 x 40 menit

Pendekatan :  Pendekatan scientific approach

Media : lembar kerja siswa (LKS),lembar diskusi siswa (LDS), power point, papan tulis, alat peraga rangka pada manusia

Kompetensi inti :

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia

3. Memahami, menerapkan, dan  menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mendiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan.



Kompetensi Dasar :

1.1 Mengagumiketeraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem dan 

bioproses yang terjadi pada mahluk hidup

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan

3.4 Mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia, serta fungsinya pada berbagai kondisi

Indikator : 

1. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia

2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia.

3. Mendeskripsikan struktur tulang manusia.

4. Mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia.

5. Mendeskripsikan struktur otot manusia.

6. Mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia.



Pertemuan I
AlokasiWaktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Langkah-Langkah 
Scientific approach

PenerapanPerfor
mance 

assessment
Waktu



ingin tau, 
komunikatif 
dan kerja 
keras.

3. peserta didik 
mampu 
mendeskripsik
an jenis sendi 
yang terdapat 
pada tubuh 
manusia

dibentuk di bagian 
sumsumtulang, yaitu 
jaringan lunak yang 
yang terdapat di 
bagian tengah tulang.

a. Struktur tulang manusia

Tulang manusia tersusun atas 
periosteum, sumsum tulang, 
tulang kompak, tulang spons 
serta pembuluh darah

b. Jenis tulang berdasarkan 
bentuk dan ukuran

Berdasarkan bentuk dan 
ukurannya, tulang pada sistem 
rangka manusiadibedakan 
menjadi empat, yaitu tulang 
panjang, tulang pipih, tulang 
pendek dan tulang tak 
beraturan.

c. Jenis tulang penyusun 
sistem rangka manusia

Sistem rangka manusia tersusun 
atas ±206 tulang dengan ukuran 
danbentuk yang berbeda-beda.

Sendi pada tubuh manusia

Pengertian sendi

Kegiatan Inti 
1. Guru menampilkan power point 

tentang system rangka
2. Siswa mengamati gambar system 

rangka 
3. Guru menjelaskan sedikit tentang 

materi system rangka

4. Guru menanyakan kepada siswa 
tentang penjelasan materi yang 
kurang di pahami

5. Guru membagi siswa menjadi enam
kelompok yang heterogen 5 orang 
dan memita siswa bergabung 
dengan kelompoknya

6. Guru membagi lembar diskusi dan 
menjelaskan tugas dalam diskusi 
setiap kelompok wajib mengerjakan 
tugas dalam diskusi sesuai dengan 
pokok bahasan yang ada di LDS

7. Peserta didik mencari informasi 
dari berbagai sumber seperti 
internet, buku, lks, dll.

8. Siswa mendiskusikan hasil 
informasi atau data yang di peroleh.

9. Setelah  siswa mengumpulkan data 

 Mengamati

 Menanya

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

60Menit



Sendi adalah tempat 
bertemunya dua tulang atau 
lebih. Dengan adanyasendi, 
hubungan antara tulang-tulang 
tubuh dapat digerakkan.

Macam-macam sendi

Terdapat enam macam sendi 
yang ada pada tubuh manusia. 
Keenam persendian, tersebut 
antara lain sendi lesung/peluru, 
sendi engsel, sendi putar, sendi 
tak dapat digerakkan, sendi 
pelana serta sendi geser

setiap kelompok harus mengolah 
data terseb untuk di presentasikan

10. Siswa mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok nya masing-
masing

11. Guru memberikan  umpan balik 
positif dan penguatan dalam bentuk 
lisan,  

12. Guru bersama siswa  bertanya  
jawab meluruskan kesalahpahaman, 
dan memberikan penguatan.

Kegiatan penutup

13. Guru meminta peserta didik untuk 
menyimpulkan materi yang telah di 
pelajari

14. Guru  memberikan tugas untuk 
pertemuan selanjutnya agar 
mempersiapkan bahan untuk 
praktikum system rangka

15. Siswa memberikan salam kepada 
guru

 mengkomunik
asikan  oral feedback

15 menit



Pertemuan II
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Langkah-Langkah 
Scientific approach

Penerapan
Perfomance 
assessment

Waktu

4. peserta didik 
dapat 
mengamati 
percobaan
system rangaka
dengan  rasa 
ingin tahu, kerja 
keras dan 
komunikatif

Rangka atau tulang pada 

tubuh manusia termasuk salah 

satu alat gerak pasif karena 

tulang baru akan bergerak bila 

digerakkan oleh otot. Fungsi 

Rangka Pada Manusia

Kerangka pada tubuh manusia 

memiliki fungsi yang sangat 

penting, yaitu  sebagai 

penegak tubuh, sebagai 

pembentuk tubuh, sebagai 

tempat melekatnya otot (otot 

rangka), sebagai pelindung 

bagian tubuh yang penting, 

sebagai tempat pembentukkan 

sel darah merah, sebagai alat 

gerak pasif

Kerangka manusia dapat 

dikelompokan menjadi 3 yaitu 

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
 Peserta didik mengucapkan salam 

ke guru dan guru menjawab salam 
peserta didik.

 Guru memusatkan perhatian peserta 
didik dengan mengecek kehadiran.

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

 Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal 
peserta didik terkait materi sistem 
rangka dengan mencoba 
mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya.

- Apakah yang kalian ingat 
tentang rangka manusia?

10 
Menit



: 

1.  Bagian Tengkorak

2.  Bagian Badan

3.  Bagian Anggota gerak

Kegiatan Inti :

 Guru menyajikan power point 
rangka pada manusia

 peserta didik mengamati power 
point yang di tampilkan oleh guru.

 peserta didik menanyakan hal yang 
kurang jelas tentang slide yang di 
tampilkan

 Guru mempersilahkan peserta didik 
untuk bergabung dengan 
kelompoknya masing-masing yang 
sudah dibagi sebelumnya.

 Guru membagikan lembar kerja 
praktikum pada masing-masing 
kelompok dan menjelaskan konsep 
dan langkah kerja pada praktikum 
pengamatan system rangka pada 
manusia

 Peserta didik dan guru 
mempersiapkan alat dan bahan 
untuk melakukan praktikum 
pengamatan 

 Peserta didik melakukan praktikum 
sesuai prosedur yang ada pada LKP.

 Peserta didik mendiskusikan hasil 
praktikumnya dengan kelompoknya.

 Mengamati

 Menanya

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

Lembar 
observasi

60 menit



 Peserta didik mengisi dan menjawab 
pertanyaan pada lembar kerja 
praktikum berdasarkan praktikum
yang telah dilakukan.

 Beberapa perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil praktikum 
yang telah di lakukan

 kelompok praktikum yang lainnya 
saling bertanya dan menggapi 
jawaban dari pertanyaan yang di 
berikan

 guru memberikan umpan balik 
kepada peserta didik untuk dapat 
menjawab pertanyaan.

 Peserta didik mengumpulkan lembar 
diskusi siswa yang telah di kerjakan

 Peserta didik mengumpulkan lembar 
kerja praktikum yang sudah 
dikerjakan untuk diperiksa guru.

 mengkomuni
kasikan

Oral feedback



Kegiatan Penutup :
 Peserta didik dan guru bersama-

sama menyimpulkan  hasil dari 
kegiatan diskusi yang telah 
dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya 
jika memiliki konsep yang belum 
dipahami.

 Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

 Peserta didik mengucapkan salam ke 
guru dan guru menjawab salam 
peserta didik

15 menit



Pertemuan ke III
Alokasi waktu 2x 40 menit

Tujuan 
pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Langkah-langkah 

Scientific 
approach

Performance 
assessment

Waktu 

5. 
Mendeskripsikan 
struktur otot 
manusia.

6. 
Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi 
manusia.

Struktur dan fungsi otot 
manusia

 Fungsi otot

Otot adalah penggerak bagian-
bagian tubuh, sehingga otot 
disebut alatgerak aktif. 
Jaringan ini dapat berkontraksi 
menjadi lebih pendek. 
Proseskontraksi ini 
mengakibatkan bagian-bagian 
tubuh manusia bergerak.Pada 
kontraksi ini diperlukan energi.

 Perbedaan kondisi otot pada 
saat kontraksi dan relaksasi

Pada saat melakukan kontraksi 
otot akan memadat dan 
memendek, sehingga pada saat 
diukur diameter otot akan 
membesar. Sebaliknya, pada 
saat otot dalam 
keadaanrelaksasi,. otot akan 
memanjang, sehingga pada saat 
diukur diameter otot akan 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke 

guru dan guru menjawab salam peserta 
didik.

2. Peserta didik bersama guru sebelum 
memulai pembelajaran sebaiknya 
membaca Basmallah.

3. Guru meriview materi yang telah 
dipelajari peserta didik pada pertemuan 
sebelumnya.

4. Guru mengecek kehadiran peserta 
didik.

5. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

Kegiatan Inti
6. Guru menyajikan power point sitem 

otot dan kelainan pada otot

7. Guru menjelaskan tentang system otot 
dan macam-macam kelainanpada 
system otot

8. Peserta didik menanyakan tentang 
materi yang belum di pahami.

 Mengamati

 Menanya

10 
menit

60 
menit



mengecil.

 Perbedaan otot jantung, 
rangka dan polos

Otot Rangka adalah otot yang 
paling banyak di dalam tubuh. 
Jika diamati di bawah 
mikroskop, sel-sel otot rangka 
terlihat bergaris-garis 
melintang, sehingga otot ini 
juga disebut dengan otot 
lurik.Otot rangka melekat pada 
tulang dengan perantaraan 
tendon. Tendon adalah pita 
tebal, berserabut, dan liat yang 
melekatkan otot pada tulang. 
Otot rangka tergolong otot 
sadar. Otot rangka cenderung 
cepat berkontraksi dan cepat 
lelah.

Otot polos terdapat pada 
dinding lambung usus halus, 
rahim, kantung empedu, dan 
pembuluh darah. Otot polos 
berkontraksi dan 
berelaksasidengan lambat. Otot 
ini berbentuk gelendong serta 
memiliki sebuah inti pada tiap 
selnya.

Otot jantung hanya ditemukan 
di jantung. Otot jantung juga 
tergolong otot tidak sadar. Otot 
jantung mempunyai garis-garis 

9. Guru membagi siswa menjadi 6 
kelompok 

10. Guru memberikan tugas kepada 
kelompok diskusi mengenai system 
otot dan kelainan pada otot

11. Peserta didik mencari informasi dari 
berbagai sumber

12. Peserta didik mengisi dan menjawab 
pertanyaan yang ada pada lembar 
diskusi siswa

13. Peserta didik mendiskusikan hasil dari 
diskusi kelompok masing-masing

14. Guru mengamati peserta didik selama 
mengerjakan tugas yang di berikan

15. Peserta didik mengumpulkan tugas 
yang di berikan

16. Masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil dari diskusi

17. Guru memberikan oral feedback kepada 
peserta didik

18. Peserta didik bersam guru membahas 
hasil diskusi yang telah di lakukan

19. Guru memberikan angket kecerdasan 
emosional kepada peserta didik.

 Mengumpulkan 
data/informasi

 Mengolah 
data/menalar

 mengkomuni
kasikan

Oral feedback



seperti otot rangka. Sebaliknya, 
otot jantung mirip otot polos 
karena tergolong otot tidak 
sadar. Otot jantung 
berkontraksi sekitar 70 kali per 
menit sepanjang hari selama 
hidupmu. kamu mengetahui 
bahwa otot jantungberkontraksi 
pada saat jantung berdenyut. 
Otot ini merupakan contoh otot 
tak sadar.

20. Guru memberikan angket respon siswa. 

Kegiatan Penutup

21. Peserta didik dan guru bersama-sama 
menyimpulkan hasil dari kegiatan 
pembelajaran yang telah dilakukan dan 
menekankan keterkaitan antara 
gangguan system ekskresi dan menjaga 
kesehatan tubuh.

22. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

23. Peserta didik mengucapkan salam ke 
guru dan guru menjawab salam peserta 
didik.

Angket respon 
siswa 15 

menit



Guru Mata Pelajaran Biologi

RETNO HARTATI, S.Pd

NIP. 19701010 199702 2 002 Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd

NIP 19600415 198412 2 001

Bandar Lampung,  08 Agustus 2017

MahasiswI Peneliti

Genada Ayu Widati

NPM : 1211060125



Pertemuan IV
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Langkah-Langkah 
Scientific approach

Penerapan
Perfomance 
assessment

Waktu

4. peserta didik 
dapat 
mengamati 
percobaan otot
dengan  rasa 
ingin tahu, kerja 
keras dan 
komunikatif

(gambar otot polos)

(gambar otot jantung)

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
 Peserta didik mengucapkan 

salam ke guru dan guru 
menjawab salam peserta didik.

 Guru memusatkan perhatian 
peserta didik dengan mengecek 
kehadiran.

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

 Guru memberikan (Apersepsi) 
dan membangun pengetahuan 
awal peserta didik terkait materi 
otot dengan mencoba 
mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya.

- Apakah yang kalian 
ingat tentang otot
manusia?

apersepsi

10 Menit



(gambar otot lurik)

Kegiatan Inti :

 Guru menyajikan gambar point 
otot pada manusia

 peserta didik mengamati gambar 
yang di tampilkan oleh guru.

 peserta didik menanyakan hal 
yang kurang jelas tentang slide 
yang di tampilkan

 Guru mempersilahkan peserta 
didik untuk bergabung dengan 
kelompoknya masing-masing 
yang sudah dibagi sebelumnya.

 Guru membagikan lembar kerja 
praktikum pada masing-masing 
kelompok dan menjelaskan 
konsep dan langkah kerja pada 
praktikum pengamatan system 
otot pada manusia

 Peserta didik dan guru 
mempersiapkan alat dan bahan 
untuk melakukan praktikum 
pengamatan 

 Peserta didik melakukan 
praktikum sesuai prosedur yang 
ada pada LKP.

 Peserta didik mendiskusikan hasil 
praktikumnya dengan 

Mengamati 

Menanya 

Mengumpulkan 
data 

Mengolah data

Lembar 
observasi

60 menit



kelompoknya.

 Peserta didik mengisi dan 
menjawab pertanyaan pada 
lembar kerja praktikum 
berdasarkan praktikum yang telah 
dilakukan.

 Beberapa perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil 
praktikum yang telah di lakukan

 kelompok praktikum yang lainnya 
saling bertanya dan menggapi 
jawaban dari pertanyaan yang di 
berikan

 guru memberikan umpan balik 
kepada peserta didik untuk dapat 
menjawab pertanyaan.

 Peserta didik mengumpulkan 
lembar diskusi siswa yang telah di 
kerjakan

 Peserta didik mengumpulkan 
lembar kerja praktikum yang 
sudah dikerjakan untuk diperiksa 
guru.

Mengkomunikasik
an 

Oral feedback



Kegiatan Penutup :
 Peserta didik dan guru bersama-

sama menyimpulkan  hasil dari 
kegiatan diskusi yang telah 
dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan 
bertanya jika memiliki konsep 
yang belum dipahami.

 Peserta didik mengisi angket 
kecerdasan emosional

 Guru menutup pembelajaran 
dengan membaca hamdallah.

 Peserta didik mengucapkan salam 
ke guru dan guru menjawab salam 
peserta didik

15 menit



Lampiran A.4 Rpp kelas kontrol

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

KELAS KONTROL

SatuanPendidikan : SMP Negeri 13 BANDAR LAMPUNG

Mata Pelajaran : IPA Biologi

PokokBahasan : Sistem Rangka

Kelas/Semester :  VIII / I

AlokasiWaktu :  8 x 40 menit

Pendekatan :  Pendekatan scientific approach

Media : lembar kerja siswa (LKS),lembar diskusi siswa (LDS), power point, papan tulis, alat peraga rangka pada manusia

Kompetensi inti :

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia

3. Memahami, menerapkan, dan  menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mendiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan.



Kompetensi Dasar :

1.1 Mengagumiketeraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem dan 

bioproses yang terjadi pada mahluk hidup

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan 

melaporkan hasil percobaan

3.4 Mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia, serta fungsinya pada berbagai kondisi

Indikator : 

1. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia

2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia.

3. Mendeskripsikan struktur tulang manusia.

4. Mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia.

5. Mendeskripsikan struktur otot manusia.

6. Mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia.



Pertemuan I
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

1. peserta didik dapat 
mendeskripsikan fungsi 
system rangka bagi 
manusia sehingga dapat 
mewujudkan nilai kritis 
ingin tau, komunikatif 
dan kerja keras.

2. peserta didik dapat
mengidentifikasi jenis 
tulang penyusun sistem 
gerak manusia sehingga 
dapat mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan kerja 
keras.

3. peserta didik mampu 
mendeskripsikan jenis 
sendi yang terdapat pada 
tubuh manusia

Struktur Sistem Rangka dan Fungsi Rangka 
bagi Tubuh Manusia

1. Fungsi sistem rangka bagi tubuh 
manusia

Ada empat fungsi utama sistem rangka bagi 
tubuh kita.

 Memberikan bentuk dan mendukung 
tubuh kita

 Melindungi organ dalam, sebagai 
contohnya tulang rusuk 
melindungijantung dan paru-paru, 
tulang tengkorak melindungi otak.

 Tempat menempelnya otot yang 
merupakan alat gerak aktif yang 
dapatmenggerakkan tulang.

 Tempat pembentukan sel darah. Sel 
darah dibentuk di bagian 
sumsumtulang, yaitu jaringan lunak 
yang yang terdapat di bagian tengah 
tulang.

a. Struktur tulang manusia

Tulang manusia tersusun atas periosteum, 
sumsum tulang, tulang kompak, tulang spons 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 

dan guru menjawab salam peserta didik.
2. Peserta didik bersama guru sebelum 

memulai pembelajaran sebaiknya membaca 
Basmallah.

3. Guru memusatkan perhatian peserta didik 
dengan mengecek kehadiran. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.

5. Guru memberikan angket kecerdasan 
emosional kepada peserta didik.

6. Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal peserta didik 
terkait materi sistem rangka dengan 
bertanya :

Pernahkah anda berfikir apa yang dapat 
menyebabkan manusia memiliki bentuk 
tubuh?

7. Guru menjelaskan bahwa manusia dapat 
memiliki bentuk tubuh karena ada nya rangka 
pada tubuh.

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

10 Menit



serta pembuluh darah

b. Jenis tulang berdasarkan bentuk dan 
ukuran

Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang 
pada sistem rangka manusiadibedakan menjadi 
empat, yaitu tulang panjang, tulang pipih, 
tulang pendek dan tulang tak beraturan.

c. Jenis tulang penyusun sistem rangka 
manusia

Sistem rangka manusia tersusun atas ±206 
tulang dengan ukuran danbentuk yang 
berbeda-beda.

Sendi pada tubuh manusia

Pengertian sendi

Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang 
atau lebih. Dengan adanyasendi, hubungan 
antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan.

Macam-macam sendi

Terdapat enam macam sendi yang ada pada 
tubuh manusia. Keenam persendian, tersebut 
antara lain sendi lesung/peluru, sendi engsel, 
sendi putar, sendi tak dapat digerakkan, sendi 
pelana serta sendi geser

Kegiatan Inti :
Mengamati
8. Guru menjelaskan tentang rangka pada manusia

Menanya
9. peserta didik menanyakan tentang materi yang 

kurang jelas?

Mengumpulkan Informasi

10. Guru menjelaskan dan mencatat di papan 
tulis tentang materi system rangka pada 
manusia

11. Peserta didik mencatat materi yang di 
jelaskan oleh guru

Mengasosiasi
12. Peserta didik memperhatikan penjelasan yang 

diberikan oleh guru

Mengomunikasi
13. Peserta didik bertanya tentang materi yang 

kurang dipahami.
14. Guru menanggapi pertanyaan dari peserta 

didik

15. Guru menjelaskan kembali tentang materi 
yang di pelajari

60 menit



Kegiatan Penutup :
16. Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan diskusi 
yang telah dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya jika 
memiliki konsep yang belum dipahami.

17. Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

18. Peserta didik mengucapkan salam ke guru 
dan guru menjawab salam peserta didik

15 menit



Pertemuan II
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

4. peserta didik dapat 
mengamati percobaan
system rangaka dengan  
rasa ingin tahu, kerja 
keras dan komunikatif

Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk 

salah satu alat gerak pasif karena tulang baru 

akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Fungsi 

Rangka Pada Manusia

Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi 

yang sangat penting, yaitu  sebagai penegak 

tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat 

melekatnya otot (otot rangka), sebagai pelindung 

bagian tubuh yang penting, sebagai tempat 

pembentukkan sel darah merah, sebagai alat 

gerak pasif

Kerangka manusia dapat dikelompokan menjadi 

3 yaitu : 

1.  Bagian Tengkorak

2.  Bagian Badan

3.  Bagian Anggota gerak

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
 Peserta didik mengucapkan salam ke guru 

dan guru menjawab salam peserta didik.
 Peserta didik bersama guru sebelum 

memulai pembelajaran sebaiknya membaca 
Basmallah.

 Guru memusatkan perhatian peserta didik 
dengan mengecek kehadiran.

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai.

 Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal peserta didik
terkait materi sistem rangka dengan 
mencoba mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah dipelajari pada 
pertemuan sebelumnya.

10 Menit



Kegiatan Inti :
Mengamati
 Guru menyajikan alat peraga rangka pada 

manusia.

Menanya
 peserta didik bertanya tentang system rangka 

yang kurang dipahami

 Guru bertanya kepada peserta didik:
 Apakah kalian sudah tahu tentang 

bagian-bagian dari rangka manusia ?
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk 

bergabung dengan kelompoknya masing-
masing yang sudah dibagi sebelumnya.

 Guru membagikan lembar ketja praktikum
pada masing-masing kelompok 

Mengumpulkan informasi
 Peserta didik melakukan praktikum sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan praktikum yang 
ada pada lembar kerja praktikum

 Peserta didik melakukan mencari informasi 
dari berbagai sumber

 Peserta didik mendiskusikan hasil 
praktikumnya dengan kelompoknya.

Mengasosiasi
 Peserta didik mengisi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar diskusi siswa 
berdasarkan diskusi yang telah dilakukan.

Mengkomunikasikan
 Perwakilan masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil praktikum yang 

60 menit



mereka lakukakan
 Peserta didik mengumpulkan lembar diskusi 

siswa yang telah di kerjakan
 Guru menjelaskan bagian-bagian dari struktur 

organ system rangka pada manusia

Kegiatan Penutup :
 Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan diskusi 
yang telah dilakukan.
Peserta didik dipersilahkan bertanya jika 
memiliki konsep yang belum dipahami.

 Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

 Peserta didik mengucapkan salam ke guru 
dan guru menjawab salam peserta didik

15 menit



Pertemuan ke III
Alokasi waktu 2x40 menit

Tujuan pembelajaran Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

5. Mendeskripsikan 
struktur otot manusia.

6. Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi 
manusia.

Struktur dan fungsi otot manusia

 Fungsi otot

Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, 
sehingga otot disebut alatgerak aktif. Jaringan ini 
dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. 
Proseskontraksi ini mengakibatkan bagian-
bagian tubuh manusia bergerak.Pada kontraksi 
ini diperlukan energi.

 Perbedaan kondisi otot pada saat kontraksi 
dan relaksasi

Pada saat melakukan kontraksi otot akan 
memadat dan memendek, sehingga pada saat 
diukur diameter otot akan membesar. 
Sebaliknya, pada saat otot dalam 
keadaanrelaksasi,. otot akan memanjang, 
sehingga pada saat diukur diameter otot akan 
mengecil.

 Perbedaan otot jantung, rangka dan polos

Otot Rangka adalah otot yang paling banyak di 
dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, 
sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis 
melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan 
otot lurik.Otot rangka melekat pada tulang 
dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita 

Kegiatan pembuka :
Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan guru 

menjawab salam peserta didik.
2. Peserta didik bersama guru sebelum memulai 

pembelajaran sebaiknya membaca Basmallah.
3. Guru meriview materi yang telah dipelajari peserta 

didik pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru mengecek kehadiran peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai.

Kegiatan Inti
Mengamatai
6. Guru menjelaskan sedikit tentang system otot

Menanya
7. Guru menanyakan tentang materi yang belum di 

pahami.

8. Peserta didik menanyakan materi yang kurang di 
pahami

Mengumpulkan Informasi
9. Guru memberikan rangkuman materi system otot
10. Peserta didik mencatat rangkuman yang di berikan 

oleh guru

Mengasosiasi
11. Guru mengamati peserta didik selama ncatat 

10 menit

60 menit



tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot 
pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. 
Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan 
cepat lelah.

Otot polos terdapat pada dinding lambung usus 
halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh 
darah. Otot polos berkontraksi dan 
berelaksasidengan lambat. Otot ini berbentuk 
gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap 
selnya.

Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot 
jantung juga tergolong otot tidak sadar. Otot 
jantung mempunyai garis-garis seperti otot 
rangka. Sebaliknya, otot jantung mirip otot polos 
karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung 
berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang 
hari selama hidupmu. kamu mengetahui bahwa 
otot jantungberkontraksi pada saat jantung 
berdenyut. Otot ini merupakan contoh otot tak 
sadar.

rangkuman yang diberikan

Mengkomunikasikan
12. Guru menjelaskan rangkuman tentang system otot
13. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang materi 

yang di pelajari

Kegiatan Penutup

14. Peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan 
hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 
dan menekankan keterkaitan antara gangguan system 
ekskresi dan menjaga kesehatan tubuh.

15. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 
hamdallah.

16. Peserta didik mengucapkan salam ke guru dan guru 
menjawab salam peserta didik.

15 menit



Pertemuan IV
Alokasi Waktu (2 x 40 menit) 

Tujuan
Pembelajaran

Analisis Materi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Waktu

4 peserta didik dapat 
mengamati percobaan 
dengan  rasa ingin tahu, 
kerja keras dan 
komunikatif

(gambar otot polos)

(gambar otot jantung)

Kegiatan Pembuka :
Pendahuluan
 Peserta didik mengucapkan salam ke 

guru dan guru menjawab salam peserta 
didik.

 Peserta didik bersama guru sebelum 
memulai pembelajaran sebaiknya 
membaca Basmallah.

 Guru memusatkan perhatian peserta 
didik dengan mengecek kehadiran.

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.

 Guru memberikan (Apersepsi) dan 
membangun pengetahuan awal peserta 
didik terkait materi sistem otot dengan 
mencoba mengingatkan peserta didik 
mengenai materi yang telah dipelajari 
pada pertemuan sebelumnya.

10 Menit



(gambar otot lurik)

Kegiatan Inti :
Mengamati
 Guru meberikan penjelasan sedikit 

tentang materi system otot
Menanya
 Peserta didik menanyakan hal yang 

belum mereka pahami

 Guru bertanya kepada peserta didik:
 Apa saja macam macam otot pada 

manusia yang kalian ketahui?
 Guru mempersilahkan peserta didik 

untuk bergabung dengan kelompoknya 
masing-masing yang sudah dibagi 
sebelumnya.

 Guru membagikan lembar kerja siswa 
pada masing-masing kelompok 

Mengumpulkan informasi
 Peserta didik melakukan diskusi dengan 

kelompoknya masing-masing

 Peserta didik mencari informasi dari 
berbagai sumber

Mengasosiasi
 Peserta didik mengisi dan menjawab 

pertanyaan pada lembar kerja siswa 
berdasarkan diskusi yang telah dilakukan.

Mengkomunikasikan
 Perwakilan dari setiap kelompok 

membacakan hasil dari diskusinya
 Peserta didik mengumpulkan lembar 

60 menit



praktikum siswa yang telah di kerjakan
 Guru menjelaskan materi yang telah di 

pelajari hari ini

Kegiatan Penutup :
 Peserta didik dan guru bersama-sama 

menyimpulkan  hasil dari kegiatan 
praktikum yang telah dilakukan.

 Peserta didik mengisi angket kecerdasan 
emosional.

 Guru menutup pembelajaran dengan 
membaca hamdallah.

 Peserta didik mengucapkan salam ke 
guru dan guru menjawab salam peserta 
didik

15 menit



Guru Mata Pelajaran Biologi

RETNO HARTATI, S.Pd

NIP. 19701010 199702 2 002 Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd

NIP 19600415 198412 2 001

Bandar Lampung,  08 Agustus 2017

MahasiswI Peneliti

Genada Ayu Widati

NPM : 1211060125



Lampiran A. 2 silabus pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL

Tingkat Satuan Pendidikan : SMPN 13  Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  IPA Biologi (Sistem Rangka dan Otot) 

Kelas/semester : VIII / 1 (satu)

Kompetensi Inti (KI) : 
KI 1 : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata

KI 4 : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori



Kompetensi 
Dasar

Indikator
Tujuan 

Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk
Jenis 

Instrumen

3.4
Mendeskrip
sikan 
struktur 
rangka dan 
otot 
manusia, 
serta 
fungsinya 
pada 
berbagai 
kondisi

1. Mendeskripsik
an fungsi 
sistem rangka 
bagi manusia

2. Mengidentifika
si jenis tulang 
penyusun 
sistem gerak 
manusia.

3. Mendeskripsik
an struktur 
tulang 
manusia.

4. Mengidentifika
si jenis sendi 
yang terdapat 
pada tubuh 
manusia.

5. Mendeskripsik
an struktur otot 

1. peserta didik dapat 
mendeskripsikan 
fungsi system 
rangka bagi 
manusia sehingga 
dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. peserta didik dapat
mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
gerak manusia
sehingga dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

3. peserta didik 
mampu 
mendeskripsikan 
jenis sendi yang 
terdapat pada 
tubuh manusia. 

4.  Peserta didik 
dapat 

Sistem Rangka
1. Fungsi sistem 

rangka bagi 
tubuh 
manusia

2. Sendi pada 
manusia

3. Struktur dan 
fungsi otot

a. Tes.

b. Non 
tes

Angket 
kecerdasan 
emosional

Lembar 
diskusi 
siswa

Lembar 
kerja 
praktikum 

-Lembar 
angket 
kecerdasan 
emosional

- Angket 
respon

- Catatan 
lapangan

6x40 
menit. 
(3x 
pertemua
n)

Buku ipa 
Biologi
smp

BukuLain 
Yang 
Relevan, 
Informasi 
Melalui 
Media 
Cetak dan 
Internet.



manusia.

6. Mendeskripsik
an fungsi otot 
bagi manusia.

mendeskripsikan 
struktur otot 
manusiakskresi.

5. peserta didik dapat 
mengamati 
percobaan system 
rangaka dengan  
rasa ingin tahu, 
kerja keras dan 
komunikatif

6. peserta didik dapat 
memberikan 
contoh tentang 
penyakit pada 
otot.



Bandar Lampung, 08 Agustus 2017

Guru Biologi Guru Peneliti
SMPN 13 Bandar Lampung UIN Raden Intan

RETNO HARTATI Genada Ayu Widati
NIP. 19701010 199702 2 002 1211060125

Mengetahui Kepala Sekolah
SMP 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd
NIP 19600415 198412 2 001



Lampiran A.1 silabus pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN

Tingkat Satuan Pendidikan : SMPN 13  Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  IPA Biologi (Gerak pada mahluk hidup)

Kelas / semester : VIII / 1 (satu)

Kompetensi Inti (KI) : 
KI 1 : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata

KI 4 : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori



Kompetensi Dasar Indikator
Tujuan 

Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk
Jenis 

Instrumen

3.1. Memahami gerak 
pada mahluk 
hidup, system 
gerak 
padamanusia, 
dan upaya 
menjaga 
kesehatan sistem 
gerak

4.1 Membuat tulisan 
tentang berbagai 
gangguan pada 
system gerak 
serta upaya 
menjaga 
kesehatan system 
gerak.

1. Menjelaskan jenis 

gerak pada 

tumbuhan 

berdasarkan 

penyebabnya.

2. Menganalisis 

contoh gerak pada 

tumbuhan 

berdasarkan 

penyebabnya dan 

jenis rangsang 

yang diterima atau 

bagian tumbuhan 

yang menanggapi 

rangsang

3. Menganalisis alat 

gerak hewan 

berdasarkan 

kesesuaian dengan 

1. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan jenis 
gerak pada 
tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya
sehingga dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. Peserta didik 
dapat 
menganalisis 
contoh gerak 
pada tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya dan 
jenis rangsang 
yang diterima 
atau bagian 
tumbuhan yang 
menanggapi 
rangsangan 
sehingga dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 

Gerak pada 
mahluk hidup
1. mengamati 

gerak pada 
tumbuhan

2. mengamati 
gerak pada 
hewan

a. Tes.

b. Non 
tes

Angket 
kecerdasan 
emosional

Self 
asesmen

Lembar 
kerja 
praktikum 

-Lembar 
angket 
kecerdasan 
emosional

- Lembar self 
asesmen

- Angket 
respon

- Catatan 
lapangan

- Lembar 
observasi

6x40
menit. (3x 
pertemuan)

Buku ipa 
Biologi
smp

BukuLai
n Yang 
Relevan, 
Informasi 
Melalui 
Media 
Cetak 
dan 
Internet.



lingkungan 

hidupnya.

4. Menjelaskan sistem 

otot hewan yang 

sesuai dengan pola 

gerak yang 

dilakukan

komunikatif dan 
kerja keras.

3. Peserta didik 
dapat 
menganalisis alat 
gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian 
lingkungan 
hidupnya

4. Peserta didik 
menjelaskan 
system otot 
hewan yang 
sesuai dengan 
pola gerak yang 
di lakukan



Bandar Lampung, 08 Agustus 2017

Guru Biologi Guru Peneliti
SMPN 13 Bandar Lampung UIN Raden Intan

RETNO HARTATI Genada Ayu Widati
          NIP. 19701010 199702 2 002           1211060125

Mengetahui Kepala Sekolah
SMP 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd
        NIP 19600415 198412 2 001





Lampiran A.2 silabus pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL

Tingkat Satuan Pendidikan : SMPN 13  Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  IPA Biologi (Gerak pada mahluk hidup)

Kelas / semester : VIII / 1 (satu)

Kompetensi Inti (KI) : 
KI 1 : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata

KI 4 : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut

pandang/teori



Kompetensi Dasar Indikator
Tujuan 

Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk
Jenis 

Instrumen

3.1. Memahami gerak 
pada mahluk hidup, 
system gerak 
padamanusia, dan 
upaya menjaga 
kesehatan sistem 
gerak

4.1 Membuat tulisan 
tentang berbagai 
gangguan pada 
system gerak serta 
upaya menjaga 
kesehatan system 
gerak.

1. Menjelaskan jenis gerak 

pada tumbuhan 

berdasarkan 

penyebabnya.

2. Menganalisis contoh 

gerak pada tumbuhan 

berdasarkan 

penyebabnya dan jenis 

rangsang yang 

diterima atau bagian 

tumbuhan yang 

menanggapi rangsang

3. Menganalisis alat 

gerak hewan 

berdasarkan 

kesesuaian dengan 

lingkungan hidupnya.

4. Menjelaskan sistem otot 

hewan yang sesuai 

1. Peserta didik dapat 
menjelaskan jenis 
gerak pada 
tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya
sehingga dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. Peserta didik dapat 
menganalisis 
contoh gerak pada 
tumbuhan 
berdasarkan 
penyebabnya dan 
jenis rangsang yang 
diterima atau 
bagian tumbuhan 
yang menanggapi 
rangsangan 
sehingga dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

3. Peserta didik dapat 

Gerak pada 
mahluk hidup
1. mengamati 

gerak pada 
tumbuhan

2. mengamati 
gerak pada 
hewan

a. Tes.

b. Non tes

Angket 
kecerdasan 
emosional

Lembar 
diskusi 
siswa

Lembar 
kerja 
praktikum 

-Lembar 
angket 
kecerdasan 
emosional

- Angket 
respon

- Catatan 
lapangan

6x40
menit. (3x 
pertemuan)

Buku ipa 
Biologi
smp

BukuLain 
Yang 
Relevan, 
Informasi 
Melalui 
Media 
Cetak dan 
Internet.



dengan pola gerak yang 

dilakukan

menganalisis alat 
gerak hewan 
berdasarkan 
kesesuaian 
lingkungan 
hidupnya

4. Peserta didik 
menjelaskan 
system otot hewan 
yang sesuai dengan 
pola gerak yang di 
lakukan



Bandar Lampung, 08 Agustus 2017

Guru Biologi Guru Peneliti
SMPN 13 Bandar Lampung UIN Raden Intan

RETNO HARTATI Genada Ayu Widati
NIP. 19701010 199702 2 002 1211060125

Mengetahui Kepala Sekolah
SMP 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd
NIP 19600415 198412 2 001



SILABUS PEMBELAJARAN

Tingkat Satuan Pendidikan : SMPN 13  Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  IPA Biologi

Kelas/semester : VIII / 1 (satu)

Kompetensi Inti (KI) : 
KI 1 : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori



Kompetensi Dasar Indikator
Tujuan 

Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk
Jenis 

Instrumen
3.10 Menganalisis 

sistem ekskresi 
pada manusia 
dan memahami 
gangguan pada 
sistem ekskresi 
serta upaya 
menjaga 
kesehatan 
sistem ekskresi

4.10 Membuat karya 
tentang sistem
ekskresi pada 
manusia dan 
penerapannya 
dalam menjaga 
kesehatan diri

1. Menjelaskan organ 
penyusun sistem 
ekskresi manusia.

2. Menjelaskan fungsi 
sisem ekskresi.

3. Menjelaskan proses 
ekskresi pada 
manusia.

4. Melakuan percbaan 
untuk menemukan 
zat hasil ekskresi 
pada manusia

5. Mendata contoh 
kelainan dan 
penyakit pada 
system ekskresi 
yang biasa di 
jumpai di 
kehidupan sehari-
hari.

1. peserta didik dapat 
menjelaskan 
tentang organ 
penyusun system 
eksresi pada 
manusia sehingga 
dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. peserta didik dapat
menjelaskan 
fungsi sistem 
ekskresi sehingga 
dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

3. peserta didik 
mampu 
menjelaskan 
proses ekskresi 
pada manusia. 

4. Peserta didik 
mampu 
melakukan 
percobaan pada 
system ekskresi 

Sistem Ekskresi 
1. Struktur dan 

fungsi system
ekskresi

2. Gangguan 
pada sistem 
ekskresi

3. Upaya 
menjaga 
kesehatan 
sistem 
ekskresi

a. Tes.

b. Non tes

Angket 
kecerdasan 
emosional

Self 
asesmen

Lembar 
kerja 
praktikum 

-Lembar 
angket
kecerdasan 
emosional

- Lembar self 
asesmen

- Angket 
respon

- Catatan 
lapangan

- Lembar 
observasi

6x40
menit. (3x 
pertemuan)

Buku ipa 
Biologi
smp

BukuLain 
Yang 
Relevan, 
Informasi 
Melalui 
Media 
Cetak dan 
Internet.



dengan jujur

5. peserta didik dapat 
mengamati 
percobaan dengan  
rasa ingin tahu, 
kerja keras dan 
komunikatif

6. peserta didik dapat 
memberikan 
contoh tentang 
penyakit yang 
sering di temui 
pada system 
ekskresi pada
kehidupan sehari-
hari



Bandar Lampung,

Guru Biologi Guru Peneliti
SMPN 13 Bandar Lampung IAIN Raden Intan

Genada Ayu Widati
NIP. 1211060125

Mengetahui Kepala Sekolah
SMP 13 Bandar Lampung

NIP 



Lampiran A. 1 silabus pembelajaran

SILABUS PEMBELAJARAN

Tingkat Satuan Pendidikan : SMPN 13  Bandar Lampung

Mata Pelajaran :  IPA Biologi (Sistem Rangka dan Otot) 

Kelas/semester : VIII / 1 (satu)

Kompetensi Inti (KI) : 
KI 1 : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya

KI 3 : 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata

KI 4 : 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori



Kompetensi Dasar Indikator
Tujuan 

Pembelajaran
Materi 

Pembelajaran

Penilaian
Alokasi 
Waktu

Sumber 
Belajar

Teknik Bentuk
Jenis 

Instrumen

3.4 Mendeskripsikan 
struktur rangka dan 
otot manusia, serta 
fungsinya pada 
berbagai kondisi

1. Mendeskripsik
an fungsi 
sistem rangka 
bagi manusia

2. Mengidentifika
si jenis tulang 
penyusun 
sistem gerak 
manusia.

3. Mendeskripsik
an struktur 
tulang 
manusia.

4. Mengidentifika
si jenis sendi 
yang terdapat 
pada tubuh 
manusia.

5. Mendeskripsik
an struktur otot 

1. peserta didik dapat 
mendeskripsikan 
fungsi system 
rangka bagi 
manusia sehingga 
dapat 
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

2. peserta didik dapat
mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
gerak manusia
sehingga dapat
mewujudkan nilai 
kritis ingin tau, 
komunikatif dan 
kerja keras.

3. peserta didik 
mampu 
mendeskripsikan 
jenis sendi yang 
terdapat pada 
tubuh manusia. 

4. Peserta didik 
dapat 

Sistem Rangka
1. Fungsi sistem 

rangka bagi 
tubuh 
manusia

2. Sendi pada 
manusia

3. Struktur dan
fungsi otot

a. Tes.

b. Non tes

Angket 
kecerdasan 
emosional

Self 
asesmen

Lembar 
kerja 
praktikum 

-Lembar 
angket 
kecerdasan 
emosional

- Lembar self 
asesmen

- Angket 
respon

- Catatan 
lapangan

- Lembar 
observasi

6x40
menit. (3x 
pertemuan)

Buku ipa 
Biologi
smp

BukuLain 
Yang 
Relevan, 
Informasi 
Melalui 
Media 
Cetak dan 
Internet.



manusia.

6. Mendeskripsik
an fungsi otot 
bagi manusia.

mendeskripsikan 
struktur otot 
manusiakskresi.

5. peserta didik dapat 
mengamati 
percobaan system 
rangaka dengan  
rasa ingin tahu, 
kerja keras dan 
komunikatif

6. peserta didik dapat 
memberikan 
contoh tentang 
penyakit pada 
otot.



Bandar Lampung, 08 Agustus 2017

Guru Biologi Guru Peneliti
SMPN 13 Bandar Lampung UIN Raden Intan

RETNO HARTATI Genada Ayu Widati
NIP. 19701010 199702 2 002 1211060125

Mengetahui Kepala Sekolah
SMP 13 Bandar Lampung

Hj. ROSMAINI, M.Pd
NIP 19600415 198412 2 001



Lampiran B.4 Angket Respon Siswa

ANGKET SISWA SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN DENGAN 
PENDEKATAN SCIENTIFIK APPROACH BERBASIS PERFOFMANCE 

ASSESSMENT TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL SISWA

Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah baik-baik setiap pernyataan yang tersedia.

2. Pilihlah alternatif jawaban ssesuai dengan keadaan anda dengan memberi tanda Cheklist 

(√) pada pilihan (Ya) atau (Tidak)

3. Setiap jawaban Anda benar semua sehingga jangan terpengaruh jawaban teman Anda.

4. Jangan ragu-ragu dalam memilih jawaban karena tidak akan mempengaruhi nilai 

pelajaran anda.

5. Isilah tiap-tiap nomor dengan satu jawaban dan jangan ada yang terlewatkan.

No Pertanyaan Ya tidak

1. Apakah umpan balik yang diberikan guru memotivasi kamu 
untuk melakukan perencanaan/persiapan lebih baik dalam 
melakukan praktikum?

2. Apakah umpan balik yang diberikan menjadikan kamu 
melakukan pengamatan dengan sangat teliti?

3. Apakah umpan balik yang diberikan oleh guru memberikan 
masukan yang positif bagi kamu untuk perubahan lebih baik?

4. Apakah umpan balik yang diberikan oleh guru dapat membantu 
memperbaiki pemahaman kamu menjadi lebih baik sehingga 
kamu memahami  materi yang di sampaikan?

5. Apakah umpan balik yang diberikan guru selama proses tanya 
jawab pertanyaan, diskusi kelompok, dan presentasi, membantu 
kamu menyadari kesalahan dan kekurangan bahan presentasi 
kamu ataupun presentasi yang kamu sajikan?

6. Apakah umpan balik yang diberikan ketika satu per satu 
kelompok melakukan presentasi di depan kelas, dapat 
memotivasi kelompok kamu untuk tidak membuat kesalahan 
yang sama dengan kelompok yang tampil?

7. Apakah umpan balik yang diberikan ketika presentasi, dapat 
memotivasi kamu untuk melakukan perencanaan bahan 
presentasi kamu lebih baik?

Nama :

KELAS :



8. Apakah kelompok kamu dengan terbuka menerima
masukan/komentar/umpan balik ketika kelompok kamu tampil 
presentasi di depan kelas?

9. Apakah kamu seringkali ingin segera memberikan penjelasan 
(membela diri) terhadap komentar/masukan/umpan balik ketika 
kelompok kamu sedang presentasi?

10. Apakah umpan balik yang diberikan guru saat diskusi 
kelompok membuat siswa menyadari kesalahan mengisi LDS 
(Lembar Diskusi Siswa) dan tidak menyerah memperbaiki 
kesalahan?

11. Apakah sebelumnya kamu pernah melakukan penilaian 
terhadap diri kamu sendiri setelah mempelajari materi biologi 
tertentu?

12. Apakah kamu banyak mendapatkan manfaat setelah melakukan 
penilaian diri (self assessment) usai mempelajari materi biologi 
tertentu?

13. Apakah melakukan self assessment (penilaian diri) membuat 
diri kamu belajar dari kesalahan yang anda perbuat dalam 
proses pembelajaran (teori-diskusi-praktikum-presentasi)?

14. Apakah menurutmu Scientific Approach berbasis Performance 
Assement ini berpengaruh terhadap kecerdasan emosional 
dengan indikator mengenali emosi diri, mengelola emosi, 
motivasi, empati, membina hubungan?

15. Apakah kamu mengalami kendala dalam proses pembelajaran 
(teori, diskusi, praktikum, dan presentasi) pada materi system 
ekskresi?

16. Apakah tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran biologi 
khususnya materi gerak pada mahluk hidup dan system rangka 
dan otot (teori, diskusi, praktikum, dan presentasi) memberikan 
manfaat buat kamu?

*****SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMAKASIH ATAS BANTUANNYA*****



Lampiran B.1 kisi angket kecerdasan emosional

Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional

No Variabel Indikator Deskriptor
No item

Jumlah
Positif Negatif

1. mengenal dan merasakan 
emosi sendiri

1. 2.

2. mengenal pengaruh 
perasaan  terhadap 
tindakan 

5.  3, 4,6,7,8.

1. memiliki hasrat dan 
keinginan untuk berhasil

11 10, 15.

2. dorongan untuk belajar 16 12, 13, 
14.

3. tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

9, 16.

1. memiliki banyak teman 20
2. siswa dapat bergaul 

dengan siapapun
18, 19.

3. saling membantu 22, 23. 21, 24,25. 
JUMLAH 25

Sumber : Daniel Goelman, kecerdasan emosional untuk mencapai prestasi, Jakarta. 1999, Gramedia Pustaka utama

Laujunjun, Sandi setiawan dkk, Jurnal akutansi Vol 1 No 2 November, Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pemahaman 
akutansi di lihat dari Persepektif Gender, 2009, Bandung



Lampiran B.3 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa

ANGKET SISWA SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN DENGAN 
PENDEKATAN SCIENTIFIK APPROACH BERBASIS PERFOFMANCE ASSESSMENT

TERHADAP KECERDASAN EMOSIONAL SISWA

Aspek Pertanyaan No Urut

Apakah umpan balik yang diberikan guru memotivasi kamu 
untuk melakukan perencanaan/persiapan lebih baik dalam 
melakukan praktikum?

1

Apakah umpan balik yang diberikan menjadikan kamu 
melakukan pengamatan dengan sangat teliti?

2

Apakah umpan balik yang diberikan oleh guru memberikan 
masukan yang positif bagi kamu untuk perubahan lebih baik?

3

Apakah umpan balik yang diberikan oleh guru dapat membantu 
memperbaiki pemahaman kamu menjadi lebih baik sehingga 
kamu memahami  materi yang di sampaikan?

4

Apakah umpan balik yang diberikan guru selama proses tanya 
jawab pertanyaan, diskusi kelompok, dan presentasi, membantu 
kamu menyadari kesalahan dan kekurangan bahan presentasi 
kamu ataupun presentasi yang kamu sajikan?

5

Apakah umpan balik yang diberikan ketika satu per satu 
kelompok melakukan presentasi di depan kelas, dapat 
memotivasi kelompok kamu untuk tidak membuat kesalahan 
yang sama dengan kelompok yang tampil?

6

Apakah umpan balik yang diberikan ketika presentasi, dapat 
memotivasi kamu untuk melakukan perencanaan bahan 
presentasi kamu lebih baik?

7

Apakah kelompok kamu dengan terbuka menerima 
masukan/komentar/umpan balik ketika kelompok kamu tampil 
presentasi di depan kelas?

8

Apakah kamu seringkali ingin segera memberikan penjelasan 
(membela diri) terhadap komentar/masukan/umpan balik ketika 
kelompok kamu sedang presentasi?

9

Apakah umpan balik yang diberikan guru saat diskusi kelompok 10

Nama :

No. Absen :



membuat siswa menyadari kesalahan mengisi LDS (Lembar 
Diskusi Siswa) dan tidak menyerah memperbaiki kesalahan?
Apakah sebelumnya kamu pernah melakukan penilaian terhadap 
diri kamu sendiri setelah mempelajari materi biologi tertentu?

11

Apakah kamu banyak mendapatkan manfaat setelah melakukan 
penilaian diri (self assessment) usai mempelajari materi biologi 
tertentu?

12

Apakah melakukan self assessment (penilaian diri) membuat diri 
kamu belajar dari kesalahan yang anda perbuat dalam proses 
pembelajaran (teori-diskusi-praktikum-presentasi)?

13

Mendukung 
Kecerdasan 
emosional 

Apakah menurutmu Scientific Approach berbasis Performance 
Assement ini berpengaruh terhadap kecerdasan emosional dengan 
indikator mengenali emosi diri, mengelola emosi, motivasi, 
empati, membina hubungan?

14

Apakah kamu mengalami kendala dalam proses pembelajaran 
(teori, diskusi, praktikum, dan presentasi) pada materi yang di 
pelajari?

15

Apakah tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran biologi 
khususnya materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 
(teori, diskusi, praktikum, dan presentasi) memberikan manfaat 
buat kamu?

16



Lampiran B.2 Angket kecerdsan emosional

PetunjukPengisian:
1. Skala ini berisi 25 pernyataan
2. Isilah identitas diri anda dengan lengkap dan jelas
3. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat dan teliti. Berilah tanda checklist (√) 

pada kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi diri anda. 
4. Di bawah ini ada beberapa pernyataan. Keterangan alternative jawaban :

SS : sangat setuju
S : setuju
TS : tidak setuju
STS : sangat tidak setuju

Nama :
Kelas/ sekolah :
Jeniskelamin/ usia :

No
Pernyataan Alternatif jawaban

SS S TS STS
A. Mengenali emosi diri 

1.

Saat saya tidak dapat memahami pelajaran yang di 
berikan oleh guru saya maka saya akan  meminta 
kepada guru saya untuk menjelaskan kembali tentang 
pelajaran tersebut.

2.
Disaat saya teman teman saya berdebat pada saat 
diskusi, saya akan menengahi dan memberikan 
pendapat yang saya punya.

3.
Terkadang saya bisa marah tanpa tahu pasti apa 
penyebabnya

4.
Ketika saya gagal menjawab pertanyaan saat 
pembelajaran berlangsung saya akan merasa malu 
dengan teman teman saya

5
Saat saya sedang ada masalah, saya  melampiaskan
kemarahan saya kepada teman yang ada disekitar
saya.

6
Disaat sedang mengerjakan ujian dan waktu yang di 
berikan telah selesai maka saya akan menjawab soal 
ujian tersebut dengan sesuka hati saya 

7
Saat saya memiliki kekurangan kemudian ada teman 
yang mengkritik saya, saya tidak  menerima kritikan 



dari teman tersebut.

8

Pada saat guru memberikan pertanyaan kepada saya 
tentang materi yang belum saya pahami maka saya 
tidak menjawab pertanyaan yang di berikan oleh guru 
saya 

B Motivasi

9
Saat saya sedang jenuh untuk belajar, saya tidak akan 
memperhatikan guru saya yang sedang menjelaskan 
materi yang di pelajari saat itu

10

Saat saya mengikuti pembelajaran dikelas kemudian 
saya kurang memahami pelajaran yang di berikan, 
saya akan mencari tahu sendiri melalui berbagai 
sumber untuk mengetahui pelajaran yang belum saya 
pahami.

11
Pada saat saya sedang praktikum maka saya akan 
melakukan percobaan meskipun saya tahu resiko 
kegagalan itu pasti ada 

12
Pada saat di berikan tugas saya akan mengerjakan 
tugas tersebut sesuai dengan pengetahuan yang saya 
tahu saja

13
Saat jam istirahat tiba saya akan langsung pergi ke 
kantin di banding pergi ke perpustakaan.

14

Saat guru saya sedang menjelaskan materi yang di 
pelajari  kemudian PR saya belum saya kerjakan dan 
harus di kumpul setelah proses pembelajaran selesai, 
maka saya akan mengerjakan PR tersebut saat itu 
juga.

15

Saat saya sedang praktikum dan saya tidak 
mengetahui prosedur pelaksanaannya maka saya akan 
melihat teman saya terlebih dahulu sebelum saya 
mencoba sendiri.

16

pada saat guru menjelaskan pelajaran yang sulit saya 
mengerti dan saya sudah memperhatikan namun 
masih terasa sulit saya akan melakukan aktifitas yang 
lain.

17
Disaat ada jam kosong dan saya belum mengerjakan 
tugas saya, maka saya akan pergi ke perpustakaan 
untuk menyelesaikan tugas saya

C Membina Hubungan

18
Pada saat proses diskusi saya akan mengajak teman 
kelompok diskusi saya untuk mengerjakan tugas 
yang diberikan secara bersama-sama



19

Saat saya sedang mengobrol dengan teman- teman 
dekat saya dan saya melihat seorang teman saya yang 
lainnya sedang duduk sendirian, maka saya akan 
mengajak dia bergabung dengan teman teman saya

20

Disekolah saya memiliki sekelompok teman bermain 
dan  ada di antara kelompok kelompok lainnya ada 
yang tidak suka dengan saya dan kelompok teman 
saya.

21

Pada saat diskusi saya lebih suka mengerjakan tugas 
yang di berikan oleh guru sendirian karena berdiskusi 
dengan kelompok biasanya hanya akan menimbulkan 
keributan dan tugas terselesaikan lebih lama.

22

Saat proses pembelajaran berlangsung dan salah satu 
teman saya kurang memahami materi yang di berikan 
dan dia bertanya kepada saya, maka saya akan 
membantu dia untuk memahami materi tersebut. 

23
Saya suka membantu teman yang mengeluh kesulitan 
dalam mengerjakan tugas yang di berikan saat proses 
pembelajaran.

24
Saya merasa bahagia melihat teman yang tidak saya
sukai tidak dapat mengerjakan tugas saat proses 
pembelajaran.

25
Saya merasa perlu membalas ejekan teman kepada
saya saat saya tidak mampu menjawab pertanyaan 
dari guru



Lampiran B.5 kisi-kisi lembar observasi

KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KECERDASAN EMOSIONAL

PADA KEGIATAN PRAKTIKUM

Berilah tanda cek (√) pada setiap kemunculan setiap aspek 
No Indikator

Kecerdasan 
Emosional

Sub Indikator Pertanyaan

Siswa melakukan praktikum sesuai 
dengan tata cara pelaksanaan 
praktikum
Siswa mempersiapkan alat dan bahan 
untuk praktikum dengan teliti
Siswa melakukan praktikum sesuai 
langkah-langkah pada lembar kerja 
praktikum siswa dengan teliti
Siswa melakukan praktikum dengan 
baik dan tidak menimbulkan 
keributan
Siswa melakukan pengamatan pada 
torso kerangka manusia secara 
bergantian
Siswa melakukan pengamatan pada 
torso rangka dengan hati-hati

Rajin mencari 
informasi tentang 
pelajaran

Siswa mengamati dan mencatat hasil 
praktikum yang di lakukan 

Siswa melakukan pengamatan 
terhadap torso kerangka manusia 
secara teliti
Siswa mencari informasi tentang 
materi praktikum yang di lakukan 
dari berbagai sumber
Siswa melakukan percobaan yang 
sama untuk memperoleh data yang 
akurat. 
Siswa mencatat hasil praktikum 
sesuai dengan data yang di peroleh 
saat melakukan praktikum
Siswa dapat bekerjasama dengan baik 
saat kegiatan praktikum berlangsung

Siswa dapat saling berkomunikasi 
saat mendiskusikan hasil praktikum

Siswa dapat saling memberikan 
informasi saat menjawab pertanyaan 
dari lembar kerja praktikum



Lampiran B.6 lembar observasi
LEMBAR OBSERVASI 

Berilah tanda cek (√) pada setiap kemunculan setiap aspek

Keterangan: 3 = Dari awal sampai akhir praktikum di lakukan dengan baik

2 = Hanya melakukan sebagian kegiatan dengan baik

1 = Tidak melakukan dengan baik

Kelompok :
Kelas        :

No
Indikator 

Kecerdasan 
emosional

Aspek

Nama 

..................

Nama

..................

Nama

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Siswa melakukan praktikum 
sesuai dengan tata cara 
pelaksanaan praktikum

Siswa mempersiapkan alat 
dan bahan untuk praktikum 
dengan teliti

Siswa melakukan praktikum 
sesuai langkah-langkah pada 
lembar kerja praktikum 
siswa dengan teliti

Siswa melakukan praktikum 
dengan baik dan tidak 
menimbulkan keributan



No
Indikator 

Kecerdasan 
emosional

Aspek

Nama 

..................

Nama

..................

Nama

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Siswa melakukan 
pengamatan pada torso 
kerangka manusia secara 
bergantian

Siswa melakukan 
pengamatan pada torso 
rangka dengan hati-hati

Siswa mengamati dan 
mencatat hasil praktikum 
yang di lakukan 

Siswa melakukan 
pengamatan terhadap torso 
kerangka manusia secara 
teliti

Siswa mencari informasi 
tentang materi praktikum 
yang di lakukan dari 
berbagai sumber

Siswa melakukan percobaan 
yang sama untuk 
memperoleh data yang 
akurat. 

Siswa mencatat hasil 
praktikum sesuai dengan 



No
Indikator 

Kecerdasan 
emosional

Aspek

Nama 

..................

Nama

..................

Nama

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

Nama 

..................

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

data yang di peroleh saat 
melakukan praktikum

Siswa dapat bekerjasama 
dengan baik saat kegiatan 
praktikum berlangsung

Siswa dapat saling 
berkomunikasi saat 
mendiskusikan hasil 
praktikum

Siswa dapat saling 
memberikan informasi saat 
menjawab pertanyaan dari 
lembar kerja praktikum



Lampiran B.8 lembar self assessment
LEMBAR SELF ASSESSMENTKECERDASAN EMOSIONAL PESERTA 

DIDIK

Lembar self assessment ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai 
evaluasi diri saat Anda mengerjakan tugas. Pilihlah dengan jujur jawaban ya atau 
tidak dari setiap pernyataan.Terima kasih atas kerjasamanya.

Indikator 
Kecerdasan
emosional

No Pernyataan
Respon

Ya Tidak

Mengenali
emosidiri

1 Saya menyadari pemikiran saya.

2 Saya perlu mengevaluasi pemikiran saya.

3 Saya memilih beberapa materi yang 
belum saya pahami untuk dipelajari 
kembali.

4 Saya membantu teman saya yang 
kesusahan dalam mengerjakan tugas

5 Saya mengerjakan sendiri tugas yang 
diberikan saat pembelajaran

6 Saya mengulang pembelajaran yang 
belum saya pahami  bersama dengan
teman saya

Motivasi

7 Saya mengecek kebenaran jawaban.

8 Saya mengerjakan tugas dengan sungguh-
sungguh

9 Saya mencari dari berbagai sumber untuk
dapat mengerjakan tugas yang di berikan

10 Saya mampu mengerjakan tugas yang di 
berikan oleh guru

11 Saya menyelesaikan tugas walau sulit 
ditemukan jawabannya.

Tertarik pada
matapelajaran
tertentu

12 Saya tidak mengerjakan tugas tentang
materi tertentu

Membina
hubungan

Memiliki banyak
teman

13 Saya mendiskusikan tugas yang di berikan
dengan teman saya

14 Saya membantu teman yang  kurang
paham dengan tugas yang di berikan
meskipun tidak akrab dengan saya.

15 Saya tidak memilih-milih teman saat di 
berikan tugas kelompok



16 Saya merasa senang dapat
bekerjasamadengan orang lain saat
mengerjakan tugas kelompok

17 Saya merasa senang apabila teman yang 
tidak saya sukai tidak dapat mengerjakan
tugas dengan benar.

18 Saya suka membantu teman yang 
mengeluh saat mengerjakan tugas yang 
sulit dipahami oleh mereka



Lampiran F.3 Nilai  Rata-Rata angket awal Berdasarkan Aspek Kecerdasan emosional Kelas Kontrol

Nilai  Rata-Rata Angket Awal Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas 
Kontrol

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 23 21 22
Presentase 77% 70% 73.33%
Rata-Rata 73.44%

Indikator Mengenali emosi diri
Sub indikator Mengenal dan 

merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh 
perasaan  terhadap 
tindakan

Jumlah 24 20
Presentase 80% 67%
Rata-Rata 49%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 26 22 23
Presentase 87% 73.33% 77%
Rata-Rata 79%



Lampiran F.1 Nilai  Rata-Rata angket awal Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas 
Eksperimen

Nilai  Rata-Rata Angket Awal Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas 
Eksperimen

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 24 23 25
Presentase 80% 77% 83,33%
Rata-Rata 80%

Indikator Mengenali emosi diri
Sub indikator Mengenal dan 

merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh 
perasaan  terhadap 
tindakan

Jumlah 23 22
Presentase 77% 73,33%
Rata-Rata 50%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 25 26 24
Presentase 83,33% 87% 80%
Rata-Rata 83,44%



Lampiran F.4 Nilai  Rata-Rata angket akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas Kontrol

Nilai  Rata-Rata Angket Akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional
Kelas Kontrol

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 24 23 25
Presentase 80% 77% 83,33%
Rata-Rata 80%

Indikator Mengenali emosi diri
Sub indikator Mengenal dan 

merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh 
perasaan  terhadap 
tindakan

Jumlah 23 22
Presentase 77% 73,33%
Rata-Rata 50%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 25 26 24
Presentase 83,33% 86% 80%
Rata-Rata 83%



Lampiran F.2Nilai  Rata-Rata angket akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas 
Eksperimen

Nilai  Rata-Rata Angket Akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan emosional Kelas 
Eksperimen 

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 25 25 26
Presentase 83,33% 83,33% 86%
Rata-Rata 84%

Indikator Mengenali emosi diri
Sub indikator Mengenal dan 

merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh 
perasaan  terhadap 
tindakan

Jumlah 24 23
Presentase 80% 77%
Rata-Rata 52,33%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 25 26 28
Presentase 83,33% 86% 93,33%
Rata-Rata 87,55%



Lampiran F.7 Nilai  Rata-Rata angket awal Berdasarkan Aspek kecerdasan emosional Kelas Kontrol

Nilai  Rata-Rata Angket Awal Berdasarkan Aspek Kecerdasan Emosional Kelas 
Kontrol

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 23 21 22

Presentase 77% 70% 73.33%

Rata-Rata 73.44%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 24 25 23

Presentase 80% 83,33% 77%

Rata-Rata 80%

Indikator Mengenali emosi diri

Sub indikator Mengenal dan merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh perasaan  
terhadap tindakan

Jumlah 24 25

Presentase 80% 83.33%

Rata-Rata 54,44%



Lampiran F.5 Nilai  Rata-Rata angket awal Berdasarkan Aspek kecerdasan emosional Kelas 
Eksperimen

Nilai  Rata-Rata Angket Awal Berdasarkan Aspek kecerdasan emosional Kelas 
Eksperimen

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 24 23 25

Presentase 80% 77% 83.33%

Rata-Rata 80%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 26 25 225

Presentase 87% 83.33% 83,33%

Rata-Rata 84,5%

Indikator Mengenali emosi diri

Sub indikator Mengenal dan merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh perasaan  
terhadap tindakan

Jumlah 25 26 

Presentase 83.33% 87%

Rata-Rata 57%



Lampiran F.8 Nilai  Rata-Rata angket akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan emosional Kelas Kontrol

Nilai  Rata-Rata Angket Akhir Berdasarkan Aspek kecerdasan emosional Kelas 
Kontrol

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 26 24 22

Presentase 87% 80% 73.33%

Rata-Rata 80%

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 25 26 23

Presentase 83,33% 87% 77%

Rata-Rata 82,44%

Indikator Mengenali emosi diri

Sub indikator Mengenal dan merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh perasaan  
terhadap tindakan

Jumlah 25 26 

Presentase 83.33% 87%

Rata-Rata 57%



Lampiran F.6 Nilai  Rata-Rata angket akhir Berdasarkan Aspek Kecerdasan emosional Kelas 
Eksperimen

Nilai  Rata-Rata Angket akhir Berdasarkan Aspek kecerdasan emosional Kelas 
Eksperimen 

Indikator Motivasi 
Sub indikator Memiliki hasrat dan 

keinginan untuk 
berhasil

Dorongan untuk 
belajar

Tertarik pada mata 
pelajaran tertentu

Jumlah 27 24 24

Presentase 90% 80% 80%

Rata-Rata 83,33

Indikator Membina hubungan
Sub indikator Memiliki banyak 

teman
Siswa dapat bergaul 
dengan siapapun

Saling membantu

Jumlah 27 27 28

Presentase 90% 90% 93,33%

Rata-Rata 90%

Indikator Mengenali emosi diri

Sub indikator Mengenal dan merasakan emosi 
sendiri

Mengenal pengaruh perasaan  
terhadap tindakan

Jumlah 26 28

Presentase 87 % 93.33 %

Rata-Rata 60 %



Lampiran F.9 Rekapitulasi Nilai Angket Kecerdasan Emosional

REKAPITULASI NILAI ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL

Nilai Angket kecerdasan emosional
Kelas Kontrol

No Nama Skor 
Awal

Skor 
Akhir

1 Aleandro Adam 68,75 70

2 Barlian Adi Wijaya 74 75

3 Bintang Aditya Putra 77 77,5

4 Cici Avinda Afrilia 72,5 73,75

5 Dinda Sakila Pratiwi 80 81,25

6 Elvita Wulandari 78,75 80

7 Fadillah Nur Cahya 66,5 68,75

8 Jutha Safurra Kirana 81,75 82,5

9 Karisma Syifanadia 78,75 80

10 M. Agung Prayugo 77 77,5

11 M. Derry Ardhana 82,75 82,5

12 Marlia Eka Safitri 74 75

13 Mei Susilawati 67,5 68,75

14 Merlin Regita Sari 83 85

15 Mutiara Laila Syafri 77 77,5

16 Nabila Ajeng Syawalia 83 85

17 Nadya Idha Putri 70,75 76,25

18 Nandito 83 85

19 Nirina Azzahra 78,75 80

20 Nur Aini 70,75 72,5

21 Ridho Al Aziz 80 81,25

22 Rizky Pangestoe 75,5 76,25

23 Sekar Ayu Widya Lestari 68,75 70

24 Shafa Deswita 78,75 80

25 Silvalia Agustin 70 71,25

26 Susan 80 81,25

27 Tegar Figo Pamungkas 75,5 76,25

28 Tri Kusuma Wijaya 77 77,5

29 Umi Kulsum 71,75 72,5

30 Verdian Rachmadani 68,75 70

Jumlah 2271 2310

Rata - rata 75 77

Nilai Angket kecerdasan emosional
Kelas Eksperimen

No Nama Skor 
Awal

Skor 
Akhir

1 Afrika sersany wanda 73,75 75

2 Andri tri saputro 82,25 83,75

3 Anisa fitri 86,25 87,5

4 Annisa Isna Auliya M 75 77,5

5 Arfando Rizki Aprilian 86,25 87,5

6 Astri Tiara Nasti 84 85

7 Desvika Putri lailani 86,25 87,5

8 Dinara Anzani 
divasafina 72 73,75

9 Eka Nur Aprilia 90 91,25

10 finka yuanda sari 74,75 75

11 Fitriana 84 85

12 Gita Puspita Dewi 75 77,5

13 Isma Tri Wardana 86,25 87,5

14 Jessica khonssa Faulia 73,75 75

15 Muhammad Farhan 
zaidan 88,75 90

16 Muhammad rifat Aqila 81 82,5

17 Nadila Dea Saputri 85,75 86,25

18 Nazwa Amara Putri 91 92,5

19 Nindiya Zulilda 
Syahputri 77,75 80

20 Noviana putri 82,25 83,75

21 Raves Darel Guba 78,75 80

22 Razkia alfatah khairu 
M 91 92,5

23 Renti Amelia putri Ade 
B 82,25 83,75

24 Reza Wijaya 88,75 90

25 Rian Arimazda 90 91,25

26 Rido Primansah 70,5 72,5

27 Shafira Aurel Azzahra 85 86,25

28 Shinta Nur Malasari 86,26 87,5

29 Siti Mudawiyah 80 81,25

30 Windra Fatonah 70,5 72,5

Jumlah 2459 2501

Rata - rata 81 83



Lampiran F.10 Rekapitulasi Nilai Angket Kecerdasan Emosional

REKAPITULASI NILAI ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL

Nilai Angket kecerdasan emosional
Kelas Kontrol

No Nama Skor 
Awal

Skor 
Akhir

1 Aleandro Adam 66,5 70

2 Barlian Adi Wijaya 75 77,25

3 Bintang Aditya Putra 76 78,5

4 Cici Avinda Afrilia 70 75,75

5 Dinda Sakila Pratiwi 81,25 82,25

6 Elvita Wulandari 75,5 80

7 Fadillah Nur Cahya 68,5 77,75

8 Jutha Safurra Kirana 80 82,5

9 Karisma Syifanadia 76,75 78,75

10 M. Agung Prayugo 78,25 80

11 M. Derry Ardhana 80 82,5

12 Marlia Eka Safitri 76,75 78,75

13 Mei Susilawati 68,5 70

14 Merlin Regita Sari 82,25 84,5

15 Mutiara Laila Syafri 75 77,5

16 Nabila Ajeng Syawalia 80 83

17 Nadya Idha Putri 72,75 75,25

18 Nandito 82,5 86

19 Nirina Azzahra 77,5 79,75

20 Nur Aini 70 72

21 Ridho Al Aziz 79,25 81,25

22 Rizky Pangestoe 76,5 78,5

23 Sekar Ayu Widya Lestari 65 70

24 Shafa Deswita 69,5 72,25

25 Silvalia Agustin 75 76,75

26 Susan 82 84,5

27 Tegar Figo Pamungkas 81 82,5

28 Tri Kusuma Wijaya 78,5 80

29 Umi Kulsum 72,5 73,5

30 Verdian Rachmadani 69,75 71,25

Jumlah 2262 2343

Rata - rata 75,41 78,11

Nilai Angket kecerdasan emosional
Kelas Eksperimen

No Nama Skor 
Awal

Skor 
Akhir

1 Afrika sersany wanda 75 77,5

2 Andri tri saputro 80 87,5

3 Anisa fitri 88,25 90

4 Annisa Isna Auliya M 76 78,75

5 Arfando Rizki Aprilian 85 88,75

6 Astri Tiara Nasti 82,5 85

7 Desvika Putri lailani 77 86

8 Dinara Anzani 
divasafina 81 82,75

9 Eka Nur Aprilia 85,75 90

10 finka yuanda sari 75 79,5

11 Fitriana 85 87,25

12 Gita Puspita Dewi 75 77,5

13 Isma Tri Wardana 85,25 87,5

14 Jessica khonssa Faulia 78,75 81

15 Muhammad Farhan 
zaidan 82 88,5

16 Muhammad rifat Aqila 80 83,25

17 Nadila Dea Saputri 87,5 88,25

18 Nazwa Amara Putri 90 92,5

19 Nindiya Zulilda 
Syahputri 80 80

20 Noviana putri 84,25 86,75

21 Raves Darel Guba 80 82,5

22 Razkia alfatah khairu 
M 90 92,5

23 Renti Amelia putri Ade 
B 82,25 83,75

24 Reza Wijaya 77 88

25 Rian Arimazda 82,25 90

26 Rido Primansah 75,25 76

27 Shafira Aurel Azzahra 81,5 85

28 Shinta Nur Malasari 82,25 87,5

29 Siti Mudawiyah 80,5 82,5

30 Windra Fatonah 82,25 84

Jumlah 2446 2550

Rata - rata 81 85





Lampiran E.1 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Angket awal Kelas Eksperimen

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS
ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL SISWA 

KELAS EKSPERIMEN

Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji lilliefors. 

Rumus uji lilliefors sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Taraf Signifikansi 

3) Statistik Uji

L = max |F(zi) – S(zi)|;    z = 
s

XX i 

dengan:

X = 
∑Xin = 	= 81,975

s = 6,450

Xi= skor responden

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,779
Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z

05,0)( 

z = 
( )

z = 
( , –	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,275

z = 
( )

z = 
( 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,546



4) Menentukan F(zi) menggunakan tabel z positif dan tabel z negatif.

5) Menentukan nilai S(zi) = 
fkumn

S(z1) = 
fkumn = = 0,067

S(z2) = 
fkumn = = 0,100

S(z3) = 
fkumn = = 0,200

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z .

6) Menentukan Lhitung berdasarkan L = Max|F(zi) – S(zi)|

Nilai Lhitung = 0,127

7) Menentukan Ltabel dengan rumus dengan melihat tabel lilliefors dengan taraf 

signifikan 0,05 .

Ltabel = 0,161

8) Daerah Kritik (DK) ={ L L > L n; } ; n adalah ukuran sampel

DK={ L Lhitung> L n; } = ={ L Lhitung>0,161}; Lhitung = 0,127 ∈ DK.

9) Kesimpulan

Lhitung = 0,127 ≤ Ltabel = 0,161 sehingga Lhitung = 0,127 ∈ DK. Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.



Lampiran E.2 Perhitungan Uji Homogenitas angket awal Kecerdasan Emosional

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS PRETEST KECERDASAN 
EMOSIONAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Uji homogenitas postest

Langkah pertama menentukan varians masing-masing kelompok data.

Rumus varians   S2 = 
∑ (∑ )

( )

S1
2   =   	 = 41,604

S2
2   =    = 16,258

Fhitung   = 
	
	

F hitung = 
,
, = 1,54

Ftabel     = α(0,05)= 1,84

Karena F hitung = 1,54 <  Ftabel  = 1,84, maka kedua data tersebut memiliki 

varians yang homogen.



Lampiran E.3Hasil Perhitungan Uji-t Pretest Angket awal Kecerdasan Emosional Siswa

Perhitungan Uji-t Pretest Angket Kecerdasan Emosional Siswa

= ̅ − ̅
( ) ( ) ( + )

= 81,975− 75,683
( ) , ( ) , ( + )

thitung = 4,128

ttabel = t ( , n1+ n2 -2)

= t (0,05,30+27-2)

= t (0,05,55)

= 2,001

Kesimpulan : 

Karena thitung  ≥ ttabel, maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol.



Lampiran E.4 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Angket akhir Kelas Eksperimen

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS
ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL SISWA 

KELAS EKSPERIMEN

Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji lilliefors. 

Rumus uji lilliefors sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Taraf Signifikansi 

3) Statistik Uji

L = max |F(zi) – S(zi)|;    z = 
s

XX i 

dengan:

X = 
∑Xi

n
= 	= 83,367

s = 6,221

Xi= skor responden

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,748

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z

05,0)( 

z = 
( )

z = 
( –	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,346

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,547



4) Menentukan F(zi) menggunakan tabel z positif dan tabel z negatif.

5) Menentukan nilai S(zi) = 
fkum

n

S(z1) = 
fkum

n
= = 0,067

S(z2) = 
fkum

n
= = 0,100

S(z3) = 
fkum

n
= = 0,200

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z .

6) Menentukan Lhitung berdasarkan L = Max|F(zi) – S(zi)|

Nilai Lhitung = 0,111

7) Menentukan Ltabel dengan rumus dengan melihat tabel lilliefors dengan taraf 

signifikan 0,05 .

Ltabel = 0,161

8) Daerah Kritik (DK) ={ L L > L n; } ; n adalah ukuran sampel

DK={ L Lhitung> L n; } = ={ L Lhitung>0,161}; Lhitung = 0,111 ∈ DK.

9) Kesimpulan

Lhitung = 0,111 ≤ Ltabel = 0,161 sehingga Lhitung = 0,111 ∈ DK. Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.



Lampiran E.5 Perhitungan Uji Homogenitas angket akhir Kecerdasan Emosional

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS AKHIR KECERDASAN 
EMOSIONAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Uji homogenitas postest

Langkah pertama menentukan varians masing-masing kelompok data.

Rumus varians   S2 = 
∑ (∑ )

( )

S1
2   =   	 = 38,701

S2
2   =    = 24,848

Fhitung   = 
	
	

F hitung = 
,
, = 1,54

Ftabel     = α(0,05)= 1,84

Karena F hitung = 1,54 <  Ftabel  = 1,84, maka kedua data tersebut memiliki 

varians yang homogen.



Lampira E.6Hasil Perhitungan Uji-t Posttest Angket Kecerdasan Emosional Siswa

Perhitungan Uji-t angket akhir Kecerdasan Emosional Siswa

= ̅ − ̅
( ) ( ) ( + )

= 83,375 − 77,333
( ) , ( ) , ( + )

thitung = 4,306

ttabel = t ( , n1+ n2 -2)

= t (0,05,30+27-2)

= t (0,05,55)

= 2,001

Kesimpulan : 

Karena thitung  ≥ ttabel, maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol.



Lampiran E.7 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Angket awal Kelas Eksperimen

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS
ANGKET AWAL KECERDASAN EMOSIONAL SISWA 

KELAS EKSPERIMEN

Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji lilliefors. 

Rumus uji lilliefors sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Taraf Signifikansi 

3) Statistik Uji

L = max |F(zi) – S(zi)|;    z = 
s

XX i 

dengan:

X = 
∑Xin = 	= 81,6

s = 4,951

Xi= skor responden

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,787
Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z

05,0)( 

z = 
( )

z = 
( , –	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,434

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,636



4) Menentukan F(zi) menggunakan tabel z positif dan tabel z negatif.

5) Menentukan nilai S(zi) = 
fkumn

S(z1) = 
fkumn = = 0,033

S(z2) = 
fkumn = = 0,66

S(z3) = 
fkumn = = 0,100

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z .

6) Menentukan Lhitung berdasarkan L = Max|F(zi) – S(zi)|

Nilai Lhitung = 0,088

7) Menentukan Ltabel dengan rumus dengan melihat tabel lilliefors dengan taraf 

signifikan 0,05 .

Ltabel = 0,161

8) Daerah Kritik (DK) ={ L L > L n; } ; n adalah ukuran sampel

DK={ L Lhitung> L n; } = ={ L Lhitung>0,161}; Lhitung = 0,088 ∈ DK.

9) Kesimpulan

Lhitung = 0,088 ≤ Ltabel = 0,161 sehingga Lhitung = 0,088 ∈ DK. Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.



Lampiran E.8 Perhitungan Uji Homogenitas Angket Awal Kecerdasan Emosional

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS AWAL KECERDASAN 
EMOSIONAL KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Uji homogenitas postest

Langkah pertama menentukan varians masing-masing kelompok data.

Rumus varians   S2 = 
∑ (∑ )

( )

S1
2   =   	   = 41,604

S2
2   =    = 25,758

Fhitung   = 
	
	

F hitung = 
,
, = 1,61

Ftabel     = α(0,05)= 1,84

Karena F hitung = 1,61 <  Ftabel  = 1,84, maka kedua data tersebut memiliki 

varians yang homogen.



Lampiran E.9 Hasil Perhitungan Uji-t angket awal kecerdasan emosional

Perhitungan Uji-t awal Angket Kecerdasan emosional Siswa

= ̅ − ̅
( ) ( ) ( + )

= 81,975− 75,683
( ) , ( ) , ( + )

thitung = 4,128

ttabel = t ( , n1+ n2 -2)

= t (0,05,30+27-2)

= t (0,05,55)

= 2,001

Kesimpulan : 

Karena thitung  ≥ ttabel, maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol.



Lampiran E.10 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Angket Kelas Eksperimen

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS
ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL SISWA 

KELAS EKSPERIMEN

Uji normalitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji lilliefors. 

Rumus uji lilliefors sebagai berikut:

1) Hipotesis

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Taraf Signifikansi 

3) Statistik Uji

L = max |F(zi) – S(zi)|;    z = 
s

XX i 

dengan:

X = 
∑Xin = 	= 78,117

s = 4,637

Xi= skor responden

z = 
( )

z = 
( –	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,750
Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z

05,0)( 

z = 
( )

z = 
( –	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,319

z = 
( )

z = 
( , 	–	 , )

,
z = 

,
,

z = −1,480



4) Menentukan F(zi) menggunakan tabel z positif dan tabel z negatif.

5) Menentukan nilai S(zi) = 
fkumn

S(z1) = 
fkumn = = 0,100

S(z2) = 
fkumn = = 0,133

S(z3) = 
fkumn = = 0,166

Selanjutnya dilakukan perhitungan yang sama sampai z .

6) Menentukan Lhitung berdasarkan L = Max|F(zi) – S(zi)|

Nilai Lhitung = 0,097

7) Menentukan Ltabel dengan rumus dengan melihat tabel lilliefors dengan taraf 

signifikan 0,05 .

Ltabel = 0,161

8) Daerah Kritik (DK) ={ L L > L n; } ; n adalah ukuran sampel

DK={ L Lhitung> L n; } = ={ L Lhitung>0,161}; Lhitung = 0,097 ∈ DK.

9) Kesimpulan

Lhitung = 0,097 ≤ Ltabel = 0,161 sehingga Lhitung = 0,097 ∈ DK. Berdasarkan hal 

tersebut maka H0 diterima, artinya sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.



Lampiran E.10 Perhitungan Uji Homogenitas angket akhir kecerdasan emosional

PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS POSTTEST HABITS OF MIND
KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL

Uji homogenitas postest

Langkah pertama menentukan varians masing-masing kelompok data.

Rumus varians   S2 = 
∑ (∑ )

( )

S1
2   =   	 = 64,802

S2
2   =    = 55,043

Fhitung   = 
	
	

F hitung = 
,
, = 1,17

Ftabel     = α(0,05)= 1,84

Karena F hitung = 1,17 <  Ftabel  = 1,84, maka kedua data tersebut memiliki 

varians yang homogen.



Lampira E.11 Hasil Perhitungan Uji-t angket akhir kecerdasan emosional

Perhitungan Uji-t angket akhir Kecerdasan emosional Siswa

= ̅ − ̅
( ) ( ) ( + )

= 84,766− 78,116
( ) , ( ) , ( + )

thitung = 5,312

ttabel = t ( , n1+ n2 -2)

= t (0,05,30+27-2)

= t (0,05,55)

= 2,001

Kesimpulan : 

Karena thitung  ≥ ttabel, maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar 
kelas eksperimen dan kelas kontrol.



LAMPIRAN G

DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran G.1 Foto Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Siswa mengerjakan angket kecerdasan emosional

Siswa aktif bertanya



Siswa praktikum di luar ruangan

Siswa praktikum dalam kelas

Siswa melakukan presentasi kelompok



Siswa melakukan diskusi kelompok

Siswa mengamati penjelasan guru

Guru memberikan angket respon siswa



Lampiran G.2 Foto Pembelajaran Kelas Kontrol

Siswa mengerjakan angket kecerdasan emosional

Siswa mencatat materi pembelajaran



Guru menjelaskan materi pembelajaran

Siswa praktikum luar ruangan dan di dalam ruangan

Siswa melakukan presentasi hasil diskusi



Siswa melakukan diskusi kelompok

Siswa mengisi angket kecerdasan emosional



Profil SMPN 13 Andar Lampung

1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 13 Bandar Lampung

SMP Negeri 13 Bandar lampung merupakan salah satu sekolah ang memiliki 

lahan seluas 20.000 m2 yang terletak di pgiran Kota Bandar Lampung yang 

bebatasa dengan Kabupaten Pesawaran yang tepatnya di Jalan Marga 

Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Telp. (0721) 

271054 Kode pos 35158. SMP Negeri13 Bandar Lampung mulanya brnama 

SMP Negeri 7 Tanjung karang yang pada waktu itu masih menumpang di 

SMP Negeri 4 Teluk Betung, beralamatkan di Jalan Abdi Negara Teluk 

Betung sampai tahun 1989.

SMP Negeri 7 Tanjung Karang berdiri pada tanggal 20 November 1984 

dengan nomor SK : 0557/0/1984. Yang menjabat kepala sekolah pada watu 

itu Bapak Djahidin (almarhum) dengan jumlah guru 60 orang dan staf 

karyawan 5 orang, sedangkan jumlah siswa 154 oang dan siswi 83 orang. 

Belia sebagai kepala sekolah yang pertama.

Kemudian SMP Negeri 7 Tanjung karang mendapat kas di Kelurahan 

Beringin Raya, Kecamatn Kemiling. Gedung sekolah mulai di bangun tahun 

2989. Setelah bangunan selesai, SMP Negeri 7 Tanjung karang pindalokasi 

dari SMP Negeri 4 Teluk Betung ke SMP Negeri 7 BTanjung karang tahun 



1990 dengan alamat Jalan Marga Keluahan Beringin Raya, Kecamatan 

Kemiling,Kode pos 35158 dengan luas anah 20.000m2 

Pada tanggal 7 maret 1997, SMP Negeri 7 Tanjung kang berubah nama 

menjadi SLTP Neger 13 Bandar Lampung sampai tahun 1993. Tahun 1994 

berubah lagi dari SLTP  Negeri 13 Bandar Lampung menjadi SMP Negeri 13 

Bandar Lampung.

Pada tahun 1993 sampai 2000 kepala sekolah di jabat oleh M. Tambunan. 

Beliau sebagai kepala sklah kedua.

Tahun 2000-2003, kepala sekolah di jabat oleh Drs Hrain Agus sebagai kepala 

sekolah yang ketiga. Pada tahun 2003-2005, kepala sekolah di jabat oleh Drs, 

Maslin Silabansebagai kepala sekolah yang keempat. Pada bulan april 2005 

s.d 8 agustus 2007, kepala sekolah dijabat oleh Hj. Hendralina, S.Pd. 

kemudian agustus 2007 s.d oktober 2009, kepala selah dijabat oleh Drs, 

Bahrunsyah, M.Pd. pada tanggal  oktober 2009 di lakukan serah terimajabatan 

kepada kepala sekolah yang baru yaitu M Badrun S,Ag., M.Ag. sampai 

dengan pergantian kepala sekolah selanjutnya yaitu Hj. Rosmaini, M.Pd 

sampai saat ini.



2. Keadaan sarana belajar

SMP Negeri Bandar Lampung mempunyai bangunan permanen, berikut ini 

sarana belajar di SMP Negeri 13 Bandar Lampung.

No Ruang / Lapangan Banyaknya Keterangan

1 Kepala sekolah 1 Baik

2 Wakil kepala sekolah 2 Baik

3 Guru 1 Baik

4 Tata usaha 2 Baik

5 Laboratorium IPA 1 Baik

6 Laboratorium Bahasa 1 Baik

7 Aula 1 Baik

8 Perpustakaan 1 Baik

9 Keterampilan 1 Baik

10 Computer 1 Baik

11 Gudang 1 Baik

12 Musholla 1 Baik

13 Kelas 29 Baik

14 WC Guru 4 Baik

15 WC siswa 10 Baik

16 UKS 1 Baik

17 BK 1 Baik

18 Foot sail 2 Baik

19 Bola Volley 1 Baik

20 Bola basket 1 Baik

21 Lompat jauh 1 Baik
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