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ABSTRAK 

PENGARUH METODE PRAKTIKUM BERBASIS JELAJAH ALAM 

SEKITAR TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

Sherly Waya Santina 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar terhadap peningkatan Keterampilan Proses Sains 

pada sub materi klasifikasi tumbuhan kelas VII di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018. Metode penelitian ini menggunakan Quasy 

Eksperiment dengan desain Nonequivalent Control group Design. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari lembar observasi, tes, dan 

dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi keterampilan 

proses sains, tes keterampilan proses sains. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

diantaranya uji normalitas, uji homogenitas, uji t independent.  

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, rata-rata nilai pretest-posttest 

keterampilan proses sains kelas eksperimen masing-masing 77 dan 85 dengan 

nilai N-Gain 0,34. Sedangkan kelas kontrol nilai rata-rata pretest-posttest 

keterampilan proses sains masing-masing 70 dan 75, dengan N-Gain 0,17. 

Berdasarkan hasil nilai rata-rata presentasi keterampilan proses sains di kelas 

eksperimen yang diukur dengan lembar observasi sebesar 83,88 dengan 

kategori baik serta indikator tertingggi yaitu indikator menafsirkan sebesar 

90,83 dan indikator menggunakan alat/bahan/sumber sebesar 73,33. 

Hasil penelitian data yang dihitung dari uji-t nilai posttest menujukkan 

bahwa thitung = 7,28 lebih besar dari ttabel = 2,001, sehingga thitung > ttabel. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa h1 diterima, artinya terdapat pengaruh peningkatan 

keterampilan proses sains peserta didik dengan menggunakan pembelajaran 

melalui metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar.  

Kata Kunci : Keterampilan Proses Sains (KPS), Metode Praktikum 

Berbasis Jelajah Alam Sekitar (JAS) 
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MOTTO 

 

                             

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang baik”.
1
( Q.S Asy Syu’araa’, ayat 7) 

 

 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Bandung: CV.Diponegoro, h. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mutu suatu bangsa, salah satunya, diindikasi dari kemajuan pendidikan. 

Sebab itu, pendidikan penting diprioritaskan pengembangannya. Pendidikan 

yang berkembang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas : spiritual, intelegensi, dan skill-nya. 

Di Indonesia, pendidikan memang sedang mengalami usaha-usaha 

perkembangan. Penyempurnaan kurikulum misalnya, terus diperbaiki dari 

masa ke masa sebagai upaya membagun pengetahuan, keterampilan, dan 

keahlian tertentu kepada individu guna mengembangkan bakat serta 

kepribadian mereka.
2
 

Jika kita tautkan dengan konsep keislaman, kita dapat menyepakati 

betapa istimewanya orangnya yang berilmu. Surat Al-Mujadillah ayat 11 

                                                             
2
Oemar Hamalik, KurikulumPembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1 
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misalnya, menegaskan bahwa orang-orang berilmu memiliki derajat yang 

tinggi di sisi tuhan. 

 

                           

                        

                 

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

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

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

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

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
3
 

 

Memedomani ayat tersebut, membuat kita sadar bahwa pendidikan 

sangat penting. Bersesuaian dengan pentingnya pendidikan, pemerintah 

melalui UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mendesain pendidikan di Indonesia 

dengan visi mengembangkan kemampuan dan pembentuk watak serta 

peradaban dunia yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

                                                             
3
Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponegoro 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.
4
 

Mengacu kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

sesungguhnya merupakan proses produksi generasi yang terdidik. Berlanjut 

ke area yang lebih spesifik, dalam pendidikan biologi misalnya, jika 

ditelisik lebih dalam sesungguhnya memiliki tujuan yang sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional salah satunya: keterampilan proses sains dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik 

kognitif maupun psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan 

suatu konsep atau teori; mengembangkan konsep yang telah ada 

sebelumnya; melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Dengan 

demikian, keterampilan proses sains, perlu betul-betul ditanamkan pada diri 

peserta didik melalui proses pembelajaran.
5
 

Pembelajaran biologi atau sains tidak hanya merupakan kumpulan 

pengetahuan saja, tetapi dalam sains terkandung hal lain. pembelajaran 

sains mengandung empat hal yaitu, konten atau produk, proses atau metode, 

sikap dan teknologi.
6
 Sains sebagai konten atau produk berarti dalam sains 

terdapat fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang telah dibuktikan 

                                                             
4
UU RI tahun 2003 No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II Pasal 3 

 
5
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu,(Bumi Aksara: Jakarta, 2010), h. 144 

6
Rustaman, Nuryani, dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Jakarta: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2003), h.88 
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kebenarannya. Sains sebagai proses atau metode berarti bahwa sains 

merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain 

sebagai produk dan proses, sains juga merupakan sikap, artinya bahwa 

dalam sains terkandung sikap seperti tekun, terbuka, jujur dan objektif. 

Sains sebagai teknologi mengandung pengertian bahwa sains mempunyai 

keterkaitan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kegiatan belajar mengajar Biologi tidak hanya dilakukan di dalam 

kelas, tetapi dapat dilakukan di laboratorium maupun di lapangan 

(lingkungan). Dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam khususnya 

biologi, kegiatan praktikum merupakan bagian  integral dalam kegiatan 

pembelajaran. Terdapat empat alasan mengenai pentingnya kegiatan 

praktikum. Pertama, praktikum membangkitkan motivasi dalam belajar 

Biologi. Belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi, siswa yang termotivasi 

untuk belajar akan sungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu. Melalui 

praktikum, siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ngin 

tahu. Prinsip ini akan menunjang kegiatan praktikum dimana siswa 

menemukan pengetahuan melalui eksplorasinya terhadap alam. 

Kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan 

eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ini diperlukan beberapa 

keterampilan dasar seperti, mengamati, mengestimasi, mengukur, dan 

memanipulasi peralatan Biologi. Dengan kegiatan praktikum, siswa dilatih 
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untuk mengembangkan kemampuan untuk bereksperimen dengan melatih 

kemampuan mereka dalam mengobservasi dengan cermat, mengukur secara 

akurat, menangani alat secara aman, merancang, melakukan dan 

menginterprestasikan eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana 

belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum menunjang materi 

pelajaran. Kegiatan praktikum memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

menemukan teori, dan membuktikan teori.
7
 Selain itu praktikum dalam 

pembelajaran biologi dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan prinsip 

biologi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, praktikum dapat menunjang 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.  

Biologi sebagai salah satu bidang sains yang menyediakan berbagai 

pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Selain itu 

juga, sebagai fasilitator untuk menemukan suatu penemuan. Hal itu dapat 

dilakukan dengan bekerja secara ilmiah, pembelajaran biologi menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung, sehingga siswa perlu dalam 

mengembangkan sejumlah keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses sains (KPS) merupakan pembelajaran yang 

berorientasi kepada proses IPA. Keterampilan proses sains dapat diartikan 

sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan 

intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan 

                                                             
7
Ibid, h.160 
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dasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. berdasarkan tingkatan 

keterampilan proses sains ada dua macam yaitu keterampilan proses dasar 

dan keterampilan proses terintegrasi.
8
 

Keterampilan proses dasar, proses-proses nya meliputi keterampilan 

mengobservasi, mengklasifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, 

menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, serta 

mengenal hubungan-hubungan angka. Sedangkan keterampilan proses 

terintegrasi antara lain, mengontrol variabel, melakukan percobaan, 

merumuskan hipotesa dan mengiterpretasi data. Kedudukan keterampilan 

proses dalam pembelajaran sains adalah hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa dalam mewujudkan kemampuan untuk melakukan kerja ilmiah, 

seperti merencanakan penelitian ilmiah, melaksanakan penelitian ilmiah, 

mengkomunikasikan hasil penelitian dan bersikap ilmiah. 

Hal-hal yang mendasari pentingnya keterampilan proses sains antara 

lain, arah pembelajaran sains yang direkomendasikan; keterampilan proses 

sains bisa menjadi bekal siswa untuk membangun pribadi saintis.  

Agar keterampilan proses sains dapat berkembang baik pada diri siswa, 

maka dalam kesehariannya, siswa perlu dilatih. Latihan itu, dikemas 

melalui proses belajar. Berkenaan dengan  proses pembelajaran bidang 

                                                             
8
Muh.Tawil, liliasari, Keterampilan-keterampilan Dan Implementasinya Dalam 

Pembelajaran IPA, (Universitas Negeri Makssar: Makassar, 2014), h.8 
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biologi misalnya, hakikatnya memberikan pengalaman langsung. 

Pembelajaran yang dimaksud, adalah pembelajaran yang bernuansa 

praktikum. Dengan pembelajaran bernuansa praktikum, siswa dapat 

pengalaman langsung dengan menguji, menganalisis data, dan menarik 

kesimpulan.  

Persoalannya, sebagian (besar?)pembelajaran biologi saat ini belum 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa dengan baik. Hal ini 

ditandai dari guru masih menggunakan pembelajaran berparadigma teacher 

centered, misalnya.  

Kondisi ini sejalan dengan data-data pra penelitian yang dilakukan di 

SMPNegeri 19 Bandar Lampung, misalnya. Berkenaan dengan 

pengembangan keterampilan proses sains di sekolah tersebut, peneliti telah 

melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPA Ibu Evi Linda 

selaku guru IPA kelas VII SMP Negeri 19 Bandar Lampung, 

mengemukakan bahwa metode yang sering digunakan pada saat proses 

pembelajaran adalah metode ceramah dan diskusi. Rancangan pembelajaran 

yang disajikan melalui ceramah lebih bersifat menghafal dan menerima. 

Pengetahuan dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa, 

sehingga guru memfokuskan diri pada upaya penuangan pengetahuan ke 

dalam pikiran siswa. Penggunaan metode ceramah cenderung hanya 

mengandalkan keaktifan dan kemampuan guru. Sedangkan metode diskusi 
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dalam belajar adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan 

pelajaran dimana guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

bertukar pikiran, gagasan sehingga dicapai suatu kesimpulan. Untuk 

mencapai kesepatakan tersebut, dalam penggunaan metode diskusi 

membutuhkan keberanian dan kreativitas siswa dalam mengemukakan 

pendapat. Namun, dalam kenyataanya biasanya tidak semua siswa berani 

menyatakan pendapat., pembicaraan dalam diskusi banyak didominasi oleh 

siswa yang berani dan telah biasa berbicara. Siswa pemalu dan pendiam 

tidak akan menggunakan kesempatan untuk berbicara. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa sulit untuk memahami konsep-konsep pembelajaran 

IPA khususnya biologi. 

Keterampilan Proses Sains merupakan keseluruhan keterampilan yang 

terarah baik secara nilai kognitif dan nilai psikomotorik yang dapat 

digunakan untuk menemukan suatu teori, konsep, ataupun prinsip biologi. 

Jadi secara tidak langsung keterampilan proses sains berpengaruh terhadap 

nilai kognitif dan nilai psikomotorik, semakin tinggi nilai kognitif dan 

psikomotorik semakin bagus keterampilan proses sains yang dimiliki siswa 

sebaliknya semakin kecil nilai kognitif dan psikomotorik, maka semakin 

rendah keterampilan proses sains yang dimiliki siswa.  
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Tabel 1.1 

Nilai Keterampilan Proses Sains Melalui Nilai Kognitif Materi 

Klasifikasi Tumbuhan (Tumbuhan) Kelas VII SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. 

 

Nilai 

Kelas  

KKM 

 

KET VII 

A 

VII 

B 

VII 

C 

VII 

D 

VII 

E 

VII 

F 

1 80-89 2 1 1 3 1 -  

 

75 

Siswa 

yang 

lulus 

sebesar 

3,6% 

2 75-79 7 7 5 9 9 5 

3 60-74 15 14 14 11 12 10 

4 50-59 6 10 11 8 5 16 Siswa 

yang 

tidak 

lulus 

sebesar 

6,4% 

5 40-49 2 - - 1 3 4 

6 30-39 - - - -   

Jumlah Siswa 32 32 31 32 32 30   

Total Jumlah 

Siswa 

189 siswa   

Sumber: Buku Legger Guru Mata Pelajaran IPA Materi Klasifikasi Tumbuhan 

Tahun 2014/2015 

Tabel 1.2 

Nilai Psikomorik Hasil Belajar Materi Klasifikasi Makhluk Hidup 

(Tumbuhan) Kelas VII SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2015/2016 

 

No. 

 

Nilai 

Kelas  

KKM 

 

KET VII 

A 

VII 

B 

VII 

C 

VII 

D 

VII 

E 

VII 

F 

1 80-89 1 2 - - - -  

 

75 

Siswa 

yang 

lulus 

sebesar 

23,86% 

2 75-79 17 13 16 15 12 10 

3 60-74 12 9 9 11 16 16 

4 50-59 2 4 6 5 4 4 Siswa 
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5 40-49 - - - 1 - - yang 

tidak 

lulus 

sebesar 

75,14% 

6 30-39 - - - -  - 

Jumlah Siswa 32 32 31 32 32 30   

Total Jumlah 

Siswa 

189 siswa   

Sumber: Buku Legger Guru Mata Pelajaran IPA Materi Klasifikasi Tumbuhan 

Tahun 2014/2015 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, presentase siswa tidak lulus lebih 

banyak dibandingkan siswa yang lulus, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan proses sains di sekolah tersebut masih rendah. Sebab itu, kita 

perlu mengingat kembali arah pembelajaran sains yang memberikan 

keluasan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan proses sains 

dengan cara menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Metode pembelajaran yang berpotensi memfalisilitasi 

berkembangnya keterampilan proses sains siswa yaitu metode praktikum 

salah satunya, yang diduga dapat menjawab masalah  itu. 

Metode praktikum memiliki keunggulan atau peranan yang penting 

dalam pembelajaran biologi, dimana praktikum melibatkan siswa secara 

secara aktif untuk membangun sendiri pengetahuannya. Pada penelitian ini, 

penulis memilih metode praktikum melalui pendekatan jelajah alam sekitar. 

Pendekatan jelajah alam sekitar (JAS) sendiri merupakan pendekatan yang 
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memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar melalui kerja ilmiah 

serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada siswa.
9
 

Karena dalam pembelajaran IPA di sekolah, khususnya biologi, 

seharusnya sangat ditekankan belajar melalui alam sekitar seperti 

menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai aktivitas di 

alam tentu melibatkan aspek keterampilan proses sains siswa, melalui 

kegiatan eksplorasi, seperti: mengamati, mengumpulkan data, 

membandingkan, memprediksi, membuat pertanyaan, merancang kegiatan, 

membuat hipotesis dan membuat laporan secara komprehensif.  

Pada materi klasifikasi makhluk hidup di SMP kelas VII, banyak 

menjelaskan tentang adanya makhluk hidup yang beraneka ragam, yang 

diduga dapat lebih dipahami siswa jika kegiatan proses belajar 

menggunakan metode praktikum, karena pada kegiatan praktikum dapat 

dikembangkan keterampilan psikomotorik dan kognitif.
10

 Namun demikian, 

guru cenderung masih menggunakan metode ceramah dalam proses 

                                                             
9
Ita Aulannisa, Penerapan Pembelajaran Jelajah Alam Sekitar Pada Pembelajaran 

Materi Ekosistem Kelas X di SMA Negeri 1 Prembun, (Jurnal Penelitian :Universitas Negeri 

Semarang , 2015), h. 7 

 
10

Dwijayanti, G & Siswaningsih, Keterampilan Proses Sains Siswa SMU Kelas II pada 

Pembelajaran Kesetimbangan Kimia melalui Metode Praktikum, Jurnal Pendidikan Kimia 

FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, diakses tanggal 24 mei 2017, h.2 
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pembelajaran biologi, yang diduga mengakibatkan kurang berkembangnya 

keterampilan proses sains siswa. 

 Pendekatan pembelajaran Jelajah Alam Sekitar (JAS) dengan metode 

praktikum merupakan salah satu inovasi pendekatan pembalajaran IPA dan 

kajian ilmu lain yang bercirikan memanfaatkan lingkungan sekitar dan 

simulasinya sebagai sumber belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti 

pelaksanaan belajar yang berpusat pada siswa. Hal ini menujukkan bahwa 

pendekatan pembelajaran dengan pendekatan JAS memberi keleluasaan 

kepada peserta didik untuk membangun gagasan yang muncul dan 

berkembang setelah pembelajaran berakhir. Di sisi lain dengan pendekatan 

pembelajaran JAS dapat menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 

motivasi dan tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat.
11

 

Dengan adanya kegiatan pembelajaran dengan metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar tersebut, diharapkan dapat memfasilitasi siswa 

dalam mengembangkan keterampilan proses sains nya. 

Berdasarkan uraian di atas, melatarbelakangi penulis untuk melihat 

pengaruh metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains khususnya dalam bidang ilmu 

                                                             

11
Dwi Anggraeni, Nurratri, dkk, “Desain Model Praktikum IPA Berbasis JAS (Jelajah 

Alam Sekitar) di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Bendosari”,Vol.6, No.2, (Desember 2016), 

h.182 
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biologi. Untuk itu, penulis akan meneliti, “Pengaruh Metode Praktikum 

Berbasis Jelajah Alam Sekitar Terhadap Peningkatan Keterampilan Proses 

Sains Pada Sub Materi Klasifikasi Tumbuhan  Kelas VII SMPN 19 Bandar 

Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

di atas, maka ada beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih berparadigma 

teacher centered. 

2. Tingkat keterampilan proses sains siswa masih rendah, ditinjau dari 

nilai kognitif sub materi klasifikasi tumbuhan. 

3. Guru belum melakukan penilaian yang mengukur aspek 

keterampilan proses sains. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu meluas dalam 

pelaksanaannya, maka permasalahan dibatasi dalam hal-hal berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan metode praktikum berbasis 

jelajah alam sekitar. 
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2. Keterampilan proses sains peserta didik dibatasi dengan 11 indikator 

menurut Muh.Tawil dan Lilia Sari, yaitu: mengamati, 

mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, melakukan 

komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan/sumber, 

menerapkan konsep dan melaksanakan percobaan.
12

 

3. Sub Materi yang dipilih Klasifikasi tumbuhan, dengan topik 

praktikum yang dipilih dalam penelitian ini merujuk pada salah satu 

Kompetensi Dasar (KD) semester ganjil kelas VII yang merujuk 

pada silabus dengan Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 yaitu: 

a.  mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan 

karakteristik yang diamati. 

b. menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di 

lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. 

D. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telahdipaparkan di 

atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut, “Adakah 

pengaruh metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas VII SMP Negeri 19 

Bandar Lampung?”. 

                                                             
12

Muh. Tawil, liliasari,Opcit, h. 9-10 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui adakah pengaruh 

metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar terhadap peningkatan 

keterampilan proses sains. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Dapat mengembangkan keterampilan proses sains nya. 

2. Bagi Guru 

Memberikan masukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

khususnya dalam bidang pembelajaran biologi. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

disekolah serta upaya perbaikan proses pembelajaran dengan 

menggunakan alternatif praktikum yang tepat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan 

praktikum berbasis jelajah alam sekitar sebagai salah satu kegiatan 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA 

biologi. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar terhadap peningkatan keterampilan 

proses sains pada sub materi Klasifikasi tumbuhan. 

2. Subjek penelitian ini diterapkan pada siswa kelas VII semester ganjil 

di SMPN 19 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 pada sub 

materi Klasifikasi tumbuhan. 

3. Penelitian ini berlokasi di SMPN 19 Bandar Lampung yang 

bertepatan di Jl. Turi Raya Bandar Lampung. 

4. Penelitian ini dilaksanakan pada saat siswa yang duduk di kelas VII 

semester ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 pada bulan Oktober 2017.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembelajaran Sains 

1. Hakikat Pembelajaran Sains 

Sains merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen 

serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan 

sebagainya.
13

 

Sains mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada 

dipermukaan bumi, didalam perut bumi dan diluar angkasa, baik yang 

dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera.
14

 

Mengacu pada pernyataan yang telah diungkapkan para ahli 

diatas, maka pada hakikatnya Ilmu Pengetahuan Alam meliputi empat 

unsur utama yaitu
15

 : 

                                                             
13

Trianto,Opcit, h. 136-137 
14

Ibid, h. 136 
15

Depdikbud, Perangkat Pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, (Balitbang: Depdiknas, 2006), h. 4 
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a. Sikap berupa rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan 

masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. 

b. Proses berupa prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. 

c. Produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

d. Aplikasi berupa penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dilihat dari keempat unsur diatas, bisa dipahami bahwa dengan 

belajar biologi dapat membantu peserta didik memahami alam dan 

gejalanya. Karena itu, belajar biologi banyak berkaitan dengan 

penelitian. Selama proses pencarian/penelitian ini peserta didik dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah dan nilai positif lainnya. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa sains memiliki tiga aspek, yaitu Proses 

ilmiah, misalnya mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, merancang 

dan melaksanakan eksperimen, Produk ilmiah misalnya prinsip, konsep, 

hukum, dan teori, dan sikap ilmiah,misalnya rasa ingin tahu, hati-hati, 

objektif dan jujur. 

Biologi memiliki kekhasan dalam berpikirnya. Dalam fisiologi 

atau biologi fungsi, orang yang mempelajarinya mengembangkan 
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berpikir sibernetik, sementara dalam sistematika biologi atau taksonomi 

dikembangkan keterampilan berpikir logis melalui klasifikasi atau 

klasifikasi logis. Dalam genetika diperlukan berpikir peluang atau 

probabilitas (khususnya untuk genetika populasi) dan kombinatorial.
16

 

Hal inilah yang membedakan pembelajaran bologi berbeda 

dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam lainnya. Belajar biologi berarti 

berupaya untuk mengenal proses kehidupan nyata di lingkungan, 

berupaya mengenali diri sendiri sebagai makhluk individu maupun 

sosial. 

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran Sains merupakan pembelajaran yang melatih dan 

mengembangkan keterampilan proses sains peserta didik agar peserta 

didik dapat menerapkan dalam  kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Sains 

Sains diperlukan oleh peserta didik karena dapat memberikan 

kontribusi untuk tercapainya sebagian dari tujuan pendidikan di sekolah. 

Berbagai alasan yang menyebabkan sains perlu dimasukkan dalam 

                                                             
16

Rustaman, Nuryani. Strategi Pembelajaran Biologi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2007), h. 7.4 
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kurikulum sekolah, menurut beberapa ahli, bahwa dengan pembelajaran 

sains diharapkan peserta didik akan dapat:
17

 

a. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk 

meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Pengetahuan, yaitu pengetahuan dasar dari prinsip, dan 

konsep, fakta yang ada di alam, hubungan saling 

ketergantungan, dan hubungan antara sains dan teknologi. 

c. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, 

memecahkan masalah dan melakukan observasi. 

d. Sikap ilmiah, anata skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur 

terbuka, benar dan dapat bekerja sama. 

e. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir analitis 

induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan 

prinsip sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam. 

f. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari 

keindahan keteraturan perilaku alam serta penerapannya 

dalam teknologi. 

Dari beberapa tujuan pembelajaran sains di atas dapat 

disimpulkan, pada dasarnya pembelajaran sains dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan proses. Keterampilan proses yang diberikan kepada 

peserta didik harus disesuiakan dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

                                                             
17

Trianto,  Op.Cit, h. 143 
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B. Praktikum 

1. Metode Praktikum dalam pembelajaran Biologi 

Metode praktikum adalah metode pembelajaran dengan cara 

memprakktikan langsung untuk membuktikan suatu konsep yang 

sedang dipelajari. Pembelajaran menggunakan metode praktikum 

dapat melatih siswa dalam menemukan kebenaran atau fakta dalam 

suatu konsep pembelajaran, dimana dalam proses penemuan tersebut 

siswa akan menjalani proses pencarian, proses tersebutlah yang akan 

melatih siswa memunculkan keterampilan-keterampilan lainnya 

seperti diskusi dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran dengan metode praktikum merupakan salah 

satu bentuk pengalaman belajar yang memberikan kesempatan 

belajar kepada peserta didik dengan tujuan memahami, menguji dan 

menggunakan berbagai konsep utama dari program teori serta 

mengembangkan keetrampilan teknikal, intelektual, dan 

interpersonal. Pembelajaran dengan metode praktikum 

memungkinkan peserta didik belajar sambil melakukan sendiri. 

Pengalaman adalah guru yang paling baik, merupakan suatu 

ungkapan yang sering kita dengar dalam di dunia pendidikan, begitu 

juga dalam belajar biologi begitu pentingnya memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa seperti melakukan percobaan atau 
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praktikum. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengembangan 

keterampilan-keterampilan siswa dengan pengalaman belajar, 

semakin aktif siswa secara intelektual, manual, dan sosial, 

tampaknya semakin bermakna pengalaman belajar siswa. 

Dengan menggunakan pembelajaran metode praktikum yang 

memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dengan tujuan 

memahami, menguji dan menggunakan berbagai konsep utama dari 

program teori serta mengembangkan keetrampilan teknikal, 

intelektual, dan interpersonal. Pembelajaran berbasis praktikum 

memungkinkan peserta didik belajar sambil melakukan sendiri.  

Pengalaman adalah guru yang paling baik, merupakan suatu 

ungkapan yang sering kita dengar dalam di dunia pendidikan, begitu 

juga dalam belajar biologi begitu pentingnya memberikan 

pengalaman belajar kepada siswa seperti melakukan percobaan atau 

praktikum. Terdapat keterkaitan yang erat antara pengembangan 

keterampilan-keterampilan siswa dengan pengalaman belajar, 

semakin aktif siswa secara intelektual, manual, dan sosial, 

tampaknya semakin bermakna pengalaman belajar siswa. 

Sejalan dengan uraian di atas, dijelaskan dalam Q.S Al-

Hujarat  ayat 6, bahwasannya:  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang 

Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas pebuatanmu ini”. 
18

 

Sejalan dengan ayat di atas, bahwasannya kita sebagai manusia 

harus lebih teliti dalam menerima suatu berita. Dengan begitu berita 

yang diterima tidak menyesatkan karena jelas mengetahui keadaan 

sebenarnya.  

Dengan demikian, proses belajar mengajar dengan metode 

praktikum memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri 

atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, 

keadaan, atau proses sesuatu. Mempelajari sains tidak akan maksimal 

bila tidak ditunjang dengan kegiatan laboratorium. Fungsi dari 

praktikum merupakan penunjang kegiatan belajar untuk menemukan 

prinsip tertentu atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang 

dikembangkan. 

 Kemampuan melaksanakan praktikum merupakan suatu 

kemampuan generik yang melibatkan aspek keterampilan intelektual, 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 

2008, h. 517 
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informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Mengembangkan 

kemampuan praktikum berarti pula mengembangkan kemampuan 

investigasi dan discovery.
19

 

 Pembelajaran menggunakan metode praktikum diduga efektif 

membantu siswa dalam mempelajari materi yang abstrak atau sulit 

dipahami dan digambarkan, sehingga diduga siswa lebih mudah 

memahami konsep pembelajaran melalui kegiatan praktikum. Melalui 

praktikum konsep akan menjadi lebih bermakna dan mudah diingat, 

selain itu praktikum juga dapat memotivasi siswa dalam belajar sains. 

 Kegiatan pembelajaran menurut para ahli mengakibatkan 

terjadinya perubahan tingkah laku, dimana perubahan tersebut dapat 

berdampak pada perubahan ilmu pengetahuan, dan penguasaan terhadap 

keterampilan seperti keterampilan generik yang dibahas dalam 

penelitian ini. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil dari 

proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara latihan maupun 

pemberian pengamalan.  

 Pembelajaran dengan metode praktikum juga dapat membuat 

siswa memiliki ingatan yang lama, hal tersebut tentunya karena berasal 

dari pengalaman-pengalaman berupa pengalaman yang terorganisasi 

                                                             
19

Rahman, Taufik Rahman. ”Program Pembelajaran Praktikum Berbasis Kemampuan 

Generik (P3BKG) dan Profil Pencapaiannya”, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. Vol. II. no. 2. 

h. 197, 2008 
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pada saat kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi yang dialami 

sendiri secara personal.  

 Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan 

praktikum di lapangan menurut Rustaman dan Wulan, antara lain 

kurangnya kemauan guru dalam memperbaiki dan mengembangkan 

kemampuannya dalam mengelola praktikum, rasio antara pembimbing 

dan praktikan yang kurang optimal, jumlah peralatan yang kurang 

memadai, kurangnya pemanfaatan peralatan yang sudah ada, kurangnya 

keterampilan siswa bereksperimen, persepsi sebagian siswa tentang 

praktikum yang kurang positif, serta sistem evaluasi yang tepat.
20

 

Pernyataan tersebut sejalan dengan Gabel yang mengungkapkan hal 

senada. Dalam hal ini diungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam mengelola praktikum, terlalu banyaknya 

jumlah siswa, kurangnya asisten yang membantu guru dalam praktikum, 

dan kurangnya peralatan laboratorium menyebabkan pelaksanaan 

praktikum dilapangan belum optimal.
21

 

 Hasil menujukkan bahwa masih banyak guru yang enggan 

melakukan praktikum karena dianggap menyita waktu dan tenaga. 

Selain dari itu, alasan guru tidak melakukan praktikum adalah 

                                                             
20

Rustaman, Nuryani. Op. Cit, h. 97 
21

Ibid, h.97 
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kurangnya kemampuan dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang 

sulit. Berkaitan dengan hal ini hasil penelitian Lazarowits & Penso 

mengungkapkan bahwa kesulitan siswa sekolah menengah dalam 

mempelajari beberapa konsep penting biologi disebabkan antara lain 

karena konsep tersebut dipandang abstrak oleh siswa.
22

 

2. Macam-Macam Praktikum 

Woolnough dalam Nuryani Rustaman mengemukakan bahwa 

bentuk praktikum bisa berupa latihan, investigasi (penyelidikan) atau 

bersifat pengalaman.
23

 Bentuk praktikum tang dipilih hendaknya 

disesuaikan dengan aspek tujuan dari praktikum yang diinginkan.  

Bentuk praktikum latihan digunakan untuk mendukung aspek 

tujuan mengembangkan keterampialn dasar. Keterampilan 

dikembangkan melalui latihan-latihan menggunakan alat, 

mengobservasi, mengukur dan kegiatan lainnya. Contoh kegiatan 

praktikum biologi yang bersifat latihan misalnya adalah: menggunakan 

mata, kaca pembesar, mikroskop untuk mempelajari struktur jaringan, 

menggunakan kunci determinasi, memanaskan cairan dalam tabung 

reaksi, melaksanakan scara benar uji kimiawi baku misalnya uji amilum, 
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Ibid, h. 98  
23

Ibid, h. 162 
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uji glukosa, merakit dengan benar misalnya mengontrol eksperimen 

pertumbuhan tanaman. 

Bentuk praktikum bersifat investigasi (penyelidikan) digunakan 

untuk aspek tujuan kemampuan memecahkan masalah. Dalam bentuk 

ini, kemampuan bekerja siswa dikembangkan seperti seorang scientist. 

Melalui kegiatan praktikum peserta didik memperoleh pengalaman 

mengidentifikasi masalah nyata yang dirasakannya, merumuskan 

masalah tersebut secara operasional, merancang cara terbaik untuk 

memecahkan masalahnya, dan mengimplementasikannya dalam 

laboratorium sertan menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Bentuk 

praktikum investigasi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk 

belajar divergent thinking dan memberi pengalaman merekayasa suatu 

proses yang diperlukan dalam pengembangan teknologi. contoh dari 

praktikum biologi berbentu investigasi diantaranya adalah: bagaimana 

mendapatkan kecambah dari biji sirsak, faktor apa saja yang 

mempengaruhi penguapan air pada tumbuhan atau nutrisi dari 

tumbuhan, faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi 

populasi Daphnia.  

Bentuk praktikum bersifat memberi pengalaman digunakan 

untuk aspek tujuan peningkatan pemahaman materi pelajaran. 

Kontribusi praktikum dalam meningkatkan pemahaman materi pelajaran 
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dapat terwujud apabila peserta didik diberi pengalaman untuk 

mengindera fenomena alam dengan segenap inderanya (peraba, 

penglihat, pembau, pemgecap, dan pendengar). Pengalaman langsung 

siswa terhadap fenomena alam menjadi prasyarat penting untuk 

mendalami dan memahami materi pelajaran. Apabila kegiatan 

praktikum berformat discovery, fakta-fakta yang diamati menjadi 

landasan pembentukan konsep atau prinsip dalam pikirannya. Apabila 

kegiatan praktikum bersifat verifikasi, fakta-fakta yang diamati menjadi 

bukti konkret kebenaran konsep atau prinsip yang dipelajarinya, 

sehingga pemahaman peserta didik akan lebih mendalam. Contoh 

praktikum biologi yang bersifat pengalaman adalah: mempelajari dan 

menyayat bagian tumbuhan, memperhatikan gerakan organisme 

sederhana misalnya amoeba, menumbuhkan dan memelihara tumbuhan 

tertentu.  

C. Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

 Jelajah alam sekitar (JAS) merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan alam sekitar sebagai sumber 

belajar dan tidak menekankan siswa langsung belajar di alam, tetapi 

dapat mengkonstruksi apa yang ada di alam kemudian dijadikan 

bahan untuk pembelajaran di dalam kelas yang dirancang untuk 

merangsang keaktifan dan kreativitas siswa.  
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Pendekatan pembelajaran jelajah alam sekitar juga 

merupakan salah satu inovasi pendekatan pembelajaran biologi dan 

maupun bagi kajian ilmu lain yang bercirikan yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber belajar melalui 

kerja ilmiah serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat pada 

siswa.  

Menurut Marianti, yang menjadi ciri dalam kegiatan 

pembelajaran berpendekatan jelajah alam sekitar adalah selalu 

dikaitkan alam sekitar secara langsung maupun tidak langsung yaitu 

dengan menggunakan media. Ciri kedua adalah selalu ada kegiatan 

berupa peramalan (prediksi), pengamatan, dan penjelasan. Ciri 

ketiga adalah ada laporan untuk dikomunikasikan baik secara lisan, 

tulisan, gambar, foto atau audiovisual. Dalam pembelajarannya, 

sumber belajar ini akan didesain dengan pendekatan jelajah alam 

sekitar. Pendekatan jelajah alam sekitar ini akan lebih menambah 

pemahaman siswa karena dalam pelaksanaannya, pendekatan jelajah 

alam sekitar memiliki tahapan-tahapan proses sains untuk 

memudahkan siswa dalam belajar, yaitu dari proses mengamati 

(observing), menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Dengan pendekatan ini siswa akan lebih aktif 
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dalam pembelajaran karena terlibat langsung dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pendekatan jelajah alam sekitar memberi keleluasaan kepada 

siswa untuk membangu gagasan yang muncul dan setelah 

pembelajaran berakhir. Di sisi lain, dengan pendekatan jelajah alam 

sekitar tampak secara eksplisit bahwa tanggung jawab pada pelajar 

berada pada siswa dan guru yang mempunyai tanggung jawab 

menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan 

tanggung jawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. 

Dengan demikian, jelajah alam sekitar memiliki sudut pandang 

terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, 

didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Penerapan 

pendekatan jelajah alam sekitar dapat diterapkan dengan berbagai 

model pembelajaran dan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek 

yang ada pada pembelajaran jelajah alam sekitar.  

Dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar baik lingkungan 

fisik, sosial, teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi 

yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah, pendekatan 

jelajah alam sekitar terdiri atas beberapa komponen yang 
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seyogyanya dilaksanakan secara terpadu. Adapun komponen-

komponen jelajah alam sekitar adalah sebagai berikut: 

1. Eksplorasi dengan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya, 

seseorang akan berinteraksi dengan fakta yang ada di lingkungan 

sehingga menemukan pengalaman dan sesuatu yang menimbulkan 

pertanyaan atau masalah.  

2. Kontruktivisme Pengetahuan dahulu dianggap sebagai kumpulan 

fakta, akan tetapi sekarang, pendapat ini mulai bergeser, terutama 

dibidang sains, pengetahuan lebih dianggap sebagai suatu proses 

pembentukan (konstruksi) yang terus-menerus dan terus berubah 

dan berkembang. 

3. Proses sains atau proses kegiatan ilmiah dimulai ketika seseorang 

mengamati sesuatu. Sesuatu yang diamati karena menarik perhatian, 

mungkin memunculkan pertanyaan atau permasalahan.  

4.Masyarakat belajar konsep learning community menyarankan agar 

hasil pembelajaran diperoleh kerjasama dengan orang lain. Hasil 

belajar yang diperoleh dari sharingantar teman, antar kelompok, 

antara yang tahu dengan yang belum tahu. 

5.  Bioedutainment, dimana dalam pendekatannya melibatkan unsur 

utama ilmu dan penemuan ilmu, ketrampilan berkarya, kerjasama, 

permainan yang mendidik, kompetisi, tantangan dan sportivitas 
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dapat menjadi solusi dalam menyikapi perkembangan biologi saat 

ini dan masa yang akan datang.  

6. Asesmen autentik Assesment adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan 

belajar peserta didik. Karakteristik penilian autentik adalah sebagai 

berikut. 

a.   Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran  

b.   Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif  

c.   Yang diukur keterampilan dan performansi  

d.   Berkesinambungan  

e.  Terintegrasi 

f.  Dapat digunakan sebagai umpan balik  

 

Keenam komponen ini akan dikembangkan dalam pembelajaran. 

Pendekatan jelajah alam sekitar membelajarkan biologi sesuai 

dengan hakikat biologi, menjadikan belajar lebih bermakna dan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat karena 

pembelajaran menjadi kontekstual.  

Pembelajaran dengan pendekatan jelajah alam sekitar 

dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, tidak 

membosankan, sehingga siswa belajar dengan semangat. 

Pembelajaran dilaksanakan terintegrasi menggunakan berbagai 

sumber belajar sehingga pengetahuan siswa menyeluruh, tidak 

terpisah-pisah dalam tiap bidang studi. Pembelajaran jelajah alam 

sekitar menekankan pada siswa aktif dan kritis, jadi pembelajaran 
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berpusat pada siswa, dipandu oleh guru yang kreatif 

10. Hal ini sesuai dengan penelitian Kartika, Susilowati dan Ridlo, 

menyatakan bahwa keterlibatan langsung siswa dalam pembelajaran 

membuat aktivitas siswa menjadi tinggi. Aktivitas yang tinggi dalam 

pembelajaran dapat menambah pemahaman siswa, karena 

mendapatkan pengalaman langsung terutama untuk materi yang 

berkaitan dengan lingkungan.
24

 

D. Keterampilan Proses Sains (KPS) 

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains (KPS) 

Istilah proses sains (Science Process) sangat banyak 

digunakan, istilah ini mengacu pada pendekatan proses (Process 

approach) yang digunakan oleh guru dalam membahas materi yang 

mengacu pada prosesnya. Keterampilan proses adalah keterampilan 

fisik dan mental terkait kemampuan-kemampuan mendasar yang 

dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah, 

sehingga para ilmuan berhasil menemukan sesuatu yang baru. 

Keterampilan Proses Sains merupakan langkah-langkah yang 

diturunkan dari langkah kerja saintis ketika melakukan penelitian 

ilmiah. Keterampilan Proses Sains dapat juga diartikan sebagai 

kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan 
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Ita Aulannisa, Penerapan Pembelajaran Jelajah Alam Sekitar Pada Pembelajaran 

Materi Ekosistem Kelas X di SMA Negeri 1 Prembun, (Jurnal Penelitian :Universitas Negeri 

Semarang , 2015), h. 7-10 
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dalam belajar sains sehingga menghasilkan konsep, teori, prinsip, 

hukum, maupun fakta. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan proses merupakaian serangkaian peristiwa yang 

harus dilakukan oleh siswa dalam mencari, dan memproses hasil 

perolehanya untuk kemudian dijadikan pengetahuan baru bagi 

dirinya sendiri.  

Keterampilan proses sebagai wawasan pengembangan 

keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang 

bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang telah ada 

dalam diri siswa. Kemampuan atau keterampilan mendasar itu, 

antara lain:
25

 

a. Mengobservasi atau mengamati 

 b. Menghitung 

c. Mengukur 

d. Mengklasifikasi 

e. Mencari hubungan ruang/waktu 

f. Membuat hipotesis 

g. Merencanakan penelitian 

h. Mengendalikan variabel 

i. Menginterprestasi atau menfasirkan data 

                                                             
25

Semiawan, Conny, dkk. Pendekatan Keterampilan Proses Bagaimana Mengaktifkan 

Siswa dalam Belajar.(Jakarta: Gramedia, 1998), h. 17 
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j. Menyusun kesimpulan sementara 

k. Meramalkan/memprediksi 

l. Menerapkan/mengaplikasi 

m. Mengkomunikasikan  

Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut 

anak akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan 

konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang 

dituntut, maka terciptalah kondisi belajar siswa aktif.  

Dalam setiap tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran 

untuk masing-masing pokok bahasan atau konsep terdapat kata kerja 

berkenaan dengan perilaku dan cara mencapainya. Perhatikan rumusan 

tujuan berikut : “Siswa memahami ketergantungan antar makhluk hidup 

dengan melakukan pengamatan dan menafsirkan hasil pengamatannya.
26

 

Dalam rumusan tujuan tersebut terdapat konsep (ketergantungan) dan 

keterampilan proses sains (melakukan pengamatan dan menafsirkan 

hasil pengamatan). 

Pendekatan proses sains melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran agar terampil dalam memproses pengetahuan 

menggunakan proses-proses fisik, intelektual dan sosial, seperti 

menginterprestasi data, menyimpulkan, mengkomunikasikan data, 
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Menengah Umum,(Jakarta: Depdikbud, 1993), h. 75 
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merancang percobaan dan lain-lain. Siswa dilatih untuk bekerja sesuai 

metode ilmiah untuk menemukan produk sains berupa konsep, prinsip, 

hukum, fakta-fakta baru dan teori.
27

 

Keterampilan Proses Sains merupakan keseluruhan keterampilan 

ilmiah yang terarah (baik kognitif maupun psikomotorik) yang dapat 

digunakan untuk menemukan suatu konsep atau teori, untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk 

melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan.
28

 Merancang 

pengalaman biologi atau IPA terkait erat dengan pengembangan 

keterampilan proses sains karena rancangan belajar IPA harus sesuai 

dengan hakikat belajar IPA dan terutama sekali sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan.
29

 Dengan demikian, 

Keterampilan Proses Sains adalah keterampilan ilmiah yang harus 

dikembangkan karena sesuai dengan hakikat pembelajaran IPA.  

Keterampilan diperoleh setelah melalui pendidikan dan latihan 

diiringi dengan kesabaran, keuletan dan ketekunan. Al-qur‟an 

mengungkapkan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang paling 
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terampil dalam pekerjaannya. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat 

Al-Mulk ayat 2, yaitu: 

                               

        

Artinya: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Mulk:2). 

2. Indikator Keterampilan Proses Sains dan Karakteristiknya 

Keterampilan proses terdiri dari atas sejumlah indikator Muh. 

Tanwil dan Lilia Sari yaitu : melakukan pengamatan (observasi), 

mengelompokkan (klasifikasi), menafsirkan pengamatan (interprestasi), 

meramalkan (prediksi), melakukan komunikasi, mengajukan 

pertanyaan, mengajukan hipotesis, merencanakan percobaan dan 

penyelidikan, menggunakan alat/bahan/sumber, menerapkan konsep dan 

melaksanakan percobaan/penyelidikan. Dari beberapa indikator 

Keterampilan Proses Sains tersebut, memiliki karakteristik masing-

masing diantaranya sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Indikator dan Karakteristik Keterampilan 

Proses Sains 

INDIKATOR KARAKTERISTIK 

 

Melakukan pengamatan  

(observasi) 

a. Mengumpulkan/menggunakan fakta 

yang relevan. 

b. Mengelompokkan (klasifikasi). 

c. Mencari perbedaan. 

d. Mengontraskan ciri-ciri. 

e. Mencari kesamaan. 

f. Membandingkan dan mencari dasar 

pengelompokkan. 

 

Mengelompokkan (klasifikasi) 

a. Menghubung-hubungkan hasil 

pengamatan. 

b. Menemukan pola/keteraturan dalam 

suaru seri pengamatan. 

c. Menyimpulkan. 

 

Meramalkan (prediksi) 

a. Menggunakan pola-pola atau 

keteraturan hasil pengamatan. 

b. Mengemukakan apa yang mungkin 

terjadi pada keadaan yang belum 

terjadi. 

 

 

 

Melakukan komunikasi 

a. Mendeksripsikan atau menggambarkan 

data empiris hasil 

percobaan/pengamatan dengan 

grafik/tabel/diagram atau mengubahnya 

dalam bentuk salah satunya. 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis dan jelas. 

c. Menjelaskan hasil 

percobaan/penyelidikan. 

d. Membaca grafik atau tabel atau 

diagram. 

e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu 

masalah/peristiwa. 
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Mengajukan pertanyaan 

a. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. 

b. Bertanya untuk meminta penjelasan. 

c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis. 

 

Mengajukan hipotesis 

a. Mengetahui bahwa ada lebih dari suatu 

kemungkinan penjelasan dari suatu 

kejadian. 

b. Menyadari bahwa satu penjelasan perlu 

diuji kebenarannya dengan memperoleh 

bukti lebih banyak atau melakukan cara 

pemecahan masalah. 

 

Merencanakan percobaan atau 

penyelidikan 

a. Menentukan alat dan bahan atau sumber 

yang akan digunakan. 

b. Menentukan variabel atau faktor-faktor 

penentu. 

c. Menentukan apa yang akan diatur. 

d. Menentukan apa yang akan diamati. 

e. Menentukan apa yang akan 

dilaksanakan berupa langkah kerja. 

 

Menggunakan alat/bahan/sumber 

a. Menggunakan alat atau bahan atau 

sumber. 

b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan alat atau bahan atau 

sumber tersebut. 

 

Menerapkan konsep dan prinsip 

a. Menggunakan konsep/prinsip yang 

telah dipelajari dalam situasi baru. 

b. Menggunakan konsep/prinsip pada 

pengamatan baru untuk menjelaskna 

apa yang sedang terjadi. 

 

Melaksanakan 

percobaan/penyelidikan 

a. Penilaian proses dan hasil belajar IPA 

menuntut teknik dan cara-cara penilaian 

yang lebih komprehensif . 

b. Di samping aspek hasil belajar yang 

harus menyeluruh yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

c. Teknik penilaian dan insturmen 

penilaian seyogyanya lebih bervariasi. 

d. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi 
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pengetahuan (knowledge), penalaran 

(reasoning), keterampilan (skills), hasil 

karya (product), dan afektif (affective). 

 

Keterampilan proses sains dapat diperoleh dari jenis keterampilan yang 

berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin banyak jenis 

keterampilan yang ditekuni, semakin tinggi tingkat kecerdasan peserta didik. 

Hal ini telah dijelaskan Allah SWT bahwa segala perbuatan manusia berbeda-

beda sifat dan bentuknya. Diantaranya ada yang baik dan ada yang buruk, serta 

ada yang bermanfaat dan ada yang membahayakan. 

Keterampilan proses perlu dikembangkan dalam pengajaran IPA karena 

keterampilan proses memiliki pesan-pesan sebagai berikut:
30

 

1) Membawa peserta didik belajar mengembangkan pikiran. 

2) Memberi kesempatan peserta didik untuk melakukan penemuan. 

3) Menemukan daya ingat. 

4) Memberikan kesempatan interinsik bila peserta didik berhasil 

melakukan sesuatu. 

5) Membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep sains. 

3. Peranan Keterampilan Proses Sains dalam Pembelajaran 

Biologi 

Penerapan KPS dalam kegiatan pembelajaran didasarkan 

pada hal-hal berikut: 

                                                             
30

Trianto, Op.Cit. h. 146 
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a. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru 

bertindak sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta 

dan teori. Untuk mengatasi hal ini perlu pengembangan 

keterampilan dalam memperoleh dan memproses semua fakta, 

konsep, dan prinsip pada diri siswa. 

b. Pengalaman intelektual, emosional, fisik dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

c. Penanaman sikap dan nilai untuk mencari kebenaran ilmu 

pengetahuan.
31

 

Adapun peranan guru dalam mengembangkan keterampilan 

proses adalah sebagai berikut: 

a. Peranan umum 

Secara umum peran guru terutama berkaitan dengan pengalaman 

mereka membantu siswa mengembangkan Keterampilan Proses 

Sains. 

1) Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan 

proses dalam melakukan eksplorasi materi dan fenomena. 

Pengalaman langsung tersebut memungkinkan siswa untuk 

                                                             
31

Muh. Tanwil, liliasari, Opcit, h. 9-10 



59 

 

menggunakan alat-alat indranya dan mengumpulkan 

informasi atau bukti-bukti untuk kemudian ditindaklanjuti 

dengan pengajuan pertanyaan, menemukan hipotesis 

berdasarkan gagasan yang ada. 

2) Memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-

kelompok kecil dan juga diskusi kelas. Tugas-tugas 

dirancang agar siswa berbagi gagasan, menyimak teman lain, 

menjelaskan dan mempertahankan gagasan mereka sehingga 

mereka dituntut untuk berpikir reflektif tentang hal-hal yang 

sudah dilakukan, menghubungkan gagasan dengan bukti dan 

pertimbangan orang lain untuk memperkaya pendekatan 

yang telah direncanakan.  

3) Mendengarkan pembicaraan peserta didik dan mempelajari 

produk mereka untuk menemukan proses yang diperlukan 

untuk membentuk gagasan mereka. Dengan kata lain ketiga 

aspek menekankan membantu pengembangan keterampilan 

bergantung pada pengetahuan bagaimana siswa 

menggunakannya. 

4) Mendorong siswa untuk mengulas (review) secara kritis 

tentang bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan. Selama 

atau setelah menyelesaikan kegiatan kemudian 

mendiskusikan bagian-bagian atau keseluruhan penyelidikan. 
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5) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan 

keterampilan, khususnya ketepatan dalam observasi dan 

pengukuran misalnya, atau teknik-teknik yang perlu dirinci 

dikembangkan dalam berkomunikasi.  

b. Peranan khusus  

1) Membantu mengembangkan keterampilan observasi 

Kesempatan untuk menggunakan alat-alat indra untuk 

memperoleh fakta dan objek untuk menumbuhkan minat 

terhadap apa yang ada di meja di dalam kelas merupakan salah 

satu cara untuk mengembangkan keterampilan observasi. 

Menggunakan objek dalam memulai topik baru sebelum 

mengembangkan minat siswa dengan cara menampilkan contoh-

contoh lainnya agar siswa dapat menangkap esensi dari contoh 

yang telah ditampilkan. 

2) Membantu keterampilan klasifikasi 

Klasifikasi merupakan keterampilan yang didasarkan pada 

keterampilan observasi. Guru dalam mengembangkan 

keterampilan klasifikasi memerlukan beragam objek yang akan di 

observasi. Hasil dari proses observasi akan menghasilkan ciri-ciri 

tertentu menjadi dasar dalam pengklasifikasian. Setelah itu, 
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melakukan pemilihan anggota (objek) yang memiliki ciri tersebut 

dan yang tidak memiliki. 

3) Membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. 

4)   Membantu mengembangkan keterampilan interpretasi. 

5)  Membantu mengembangkan keterampilan prediksi. 

6) Membantu mengembangkan keterampilan berhipotesis. 

7) Membantu mengembangkan keterampilan menyelidiki.
32

 

Dimyati dan mujiono mengemukakan tentang pendekatan 

keterampilan proses adalah sebagai berikut: 

1) Pendekatan keterampilan proses sebagai wahana penemuan dan 

pengembangan fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan bagi 

peserta didik. 

2) Fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan yang ditemukan 

dan siswa berperan pula menunjang pengembangan keterampilan 

proses pada peserta didik. 

3) Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dengan 

fakta, konsep, serta ilmu pengetahuan, pada akhirnya akan 

mengembangkan sikap dan ilmuan pada peserta didik.
33

 

                                                             
32

Rustaman, Nuryani,Op.Cit, h. 97 
33

Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran,(Jakarta: Bineka Cipta, 1991), h. 

139 



62 

 

Keterampilan Proses Sains perlu dikembangkan melalui 

pengalaman langsung. Sebagai pengalaman belajar, dan disadari 

kegiatannya sedang berlangsung. Dengan pengalaman langsung seorang 

akan lebih menghayati proses yang sedang berlangsung. Keterampilan 

Proses Sains menekankan bagaimana siswa belajar,  bagaimana 

mengelola perolehnya, sehingga mudah dipahami dan digunakan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan mengembangkan keterampilan-

keterampilan proses sains perolehan anak akan mampu menemukan dan 

mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian, 

keterampilan-keterampilan itu menjadi roda penggerak penemuan dan 

pengembangan fakta dan konsep, serta penumbuhan dan pengembangan 

sikap dan nilai.  

Dengan keterampilan-keterampilan ini siswa dapat mempelajari 

sains sebanyak mereka dapat mempelajari dan ingin mengetahuinya. 

Penggunaan keterampilan-keterampilan proses ini merupakan suatu 

proses yang berlangsung selama hidup. Beberapa fakta mengenai 

pendekatan keterampilan proses sebagai berikut:
34

 

1) Pendekatan keterampilan proses memberikan pengertian yang 

tepat kepada siswa tentang hakikat ilmu pengetahuan. 

                                                             
34

Muh.Tawil, liliasari, Op.cit, h. 8 
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2) Pembelajaran dengan keterampilan proses berarti memberi 

kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan , 

tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang 

ilmu pengetahuan. 

3) Menggunakan keterampilan proses untuk mengajar, membuat 

siswa belajar proses sekaligus produk ilmu pengetahuan. 

Dari uraian tentang keterampilan proses ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pendekatan keterampilan proses sebagai 

wahana penemuan dan pengembangan fakta, konsep, dan prinsip 

ilmu pengetahuan bagi peserta didik. 
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E. Kerangka Fikir 

Kerangka pemikiran menurut Uma Sekaran, “merupakan metode 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.
35

 

Bagan 2.1 Pola Kerangka Berpikir 
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 Sugiyono, Opcit, h. 91 

Pembelajaran IPABiologi di SMP: 

1. Biologi mempelajari fakta dan konsep sekaligus 

mengembangkan rasa ingin tahu, cara berpikir, dan 

pemecahhan masalah melalui pengalaman secara langsung. 

2. Pembelajaran terjadi by doing scince (mengalami), bukan 

hafalan. 

3. Kenyataanya dilapangan, proses pembelajaran masih terpusat 

pada guru sehingga siswa cenderung pasif karena keterlibatan 

yang rendah. 

Pembelajaran dengan Metode Praktikum 

Berbasis Jelajah Alam Sekitar 

Pembelajaran dengan Metode Diskusi 

Keterampilan Proses Sains Siswa 

dengan metode pembelajaran 

Praktikum berbasis Jelajah Alam 

Sekitar. 

Dibandingkan 

Keterampilan Proses Sains Siswa 

dengan Metode Diskusi 
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Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

IPA biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada 

siswa yakni terjadi by doing science dimana mereka yang belajar bukan 

menjadi penonton, melainkan terlibat dalam pengalaman nyata. 

Pembelajaran IPA Biologi yang baik harus mengaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari danmemberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide, dan membangun rasa 

ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada dilingkungan sekitarmya. 

Namun pada kenyatannya pembelajaran Biologi masih terpaku pada 

guru dan penyampain materi. Kegiatan yang terpusat pada guru dan 

penyampaian materi akan cenderung mendorong siswa untuk menghafal 

informasi yang diterima. Dalam penelitian ini penulis akan mengujikan 

sebuah metode pembelajaran praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

pada kelas eksperiment dengan metode praktikum tanpa berbasis jelajah 

alam sekitar pada kelas kontrol. Peneliti hendak membandingkan 

keterampilan proses sains siswa yang lebih optimal diantara kedua kelas 

yang diberikan perlakuan berbeda tersebut. 

Dengan adanya pengaruh yang ditunjukan masing-masing 

metode pembelajarn tersebut terhadap keterampilan proses sains siswa, 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA 
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Biologi sehingga kedepan pembelajaran IPA Biologi dapat mencapai 

tujuan yang optimal.  

F. Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah untuk penelitian pengaruh 

metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains kelas VII SMPN 19 Bandar 

Lampung terdapat hipotesis sebagai berikut: 

a. H0 : tidak ada pengaruh praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

terhadap peningkatan keterampilan proses sains kelas VII SMPN 19 

Bandar Lampung. 

b. H1: ada pengaruh praktikum  berbasis jelajah alam sekitar terhadap 

peningkatan keterampilan proses sains siswa kelas VII SMPN 19 

Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian akan dilaksanakan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester I 

bulan oktober pada pokok bahasan sub materi klasifikasi tumbuhan. 

 

B. Jenis dan Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

metode Quasi eksperimen (eksperimen semu). Sebelum diberi perlakuan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol terlebih dahulu diberi pretes untuk 

mengetahui kemampuan awal dan setelah perlakuan diberikan posttest untuk 

mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta didik setlah proses belajar 

mengajar. Desain penelitian yang digunakan adalah : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Nonequivalent Control group Design
36

 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen O1 X O2 

Kontrol O1 C O2 

 

 

                                                             
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif dan R&D ,(Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 71. 
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Keterangan: 

 O1        : pretes/tes awal pada kelas eksperimen dan kontrol. 

 O2 : posttest/ tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

X : pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum berbasis 

jelajah alam sekitar  

C : pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. 

 

C. Variabel Penelitian 

1.   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan 

Variabel X. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah metode 

praktikum berbasis jelajah alam sekitar. 

2. Variabel terikat atau variabel yang cenderung dapat dipengaruhi oleh 

variabel bebas, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah keterampilan 

proses sains dengan lambang (Y). Hubungan antara variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 

Diagram Pengaruh Variabel X dengan Y 

 

Keterangan : 

X : Metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

Y : Keterampilan Proses Sains 

 

 

 

 

 

X Y 
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D. Populasi dan Sampel  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 19 Bandar Lampung semester ganjil 

pada Tahun Ajaran 2017/2018. Subjek penelitian terdiri dari populasi dan 

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

lingkup, populasi berhubungan dengan data bukan manusianya. Populasi terdiri 

atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.
37

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

SMPN 19 Bandar Lampung yang terdiri dari 6 kelas yang berjumlah 184 siswa. 

Sedangkan sampel penelitian ini adalah kelas VII B yang berjumlah 30 siswa 

dan kelas VII D yang berjumlah 30 siswa.  

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

 Untuk menentukan sampel yang akan diambil dari populasi yang ada 

maka peneliti menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Sampel dalam 

penelitian ini adalah peserta didik pada dua kelas dari enam kelas yang ada, 

yaitu peserta didik kelas VII B yang ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan 

peserta didik kelas VII D yang ditetapkan sebagai kelas kontrol. Pengambilan 

sampel dengan teknik ini dilakukan dengan cara diundi. Langkah-langkah 

pengundian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

                                                             
37

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta,2012,h.117. 



70 

 

a. Peneliti menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas VII yang ada 

disekolah, yaitu sebanyak enam lembar kertas undian. Kertas undian tersebut 

bertuliskan kelas VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F. 

b. Peneliti mengundi dengan melakukan dua kali pengundian. Pengundian 

pertama muncul kelas VII B yang dijadikan sebagai kelas eksperimen, 

pengundian kedua muncul kelas VII D yang dijadikan kelas kontrol. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

a. Menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator 

pembelajaran yang mendukung penelitian. 

b. Mengkaji keterampilan proses sains. 

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

pelaksanaan pembelajaran (RPP) menggunakan metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar untuk submateri klasifikasi tumbuhan dan 

lembar kerja peserta didik (LKPD) yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

d. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, 

meliputi; perangkat tes soal keterampilan proses sains peserta didik pada 

sub materi klasifikasi tumbuhan, lembar observasi keterampilan proses 

sains. 
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e. Perbaikan Instrumen penelitian berdasarkan hasil judgement oleh dosen-

dosen ahli dalam bidang kajian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Kelas Eksperimen 

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

praktikum berbasis jelajah alam sekitar. 

3. Membagi kelompok belajar menjadi enam, masing-masing terdiri 

dari 4-5 siswa. Kelompok dibuat heterogen dengan tingkat 

kepandaiannya dengan mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok. 

4. Membagi Lembar Kerja Peserta Didik. 

5. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang terdapat 

di lingkungan sekitar sekolah. 

6. Memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk 

berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. 

7. Setiap perwakilan kelompok diminta untuk mempersentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka. 

8. Guru menuntun peserta didik untuk mengambil kesimpulan. 

9. Melaksanakan postest  keterampilan proses sains pada sub materi 

klasifikasi tumbuhan. 
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b. Kelas Kontrol 

1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

dibuat. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan mengguunakan metode 

pembelajaran praktikum non berbasis jelajah alam sekitar. 

3. Siswa diberi lembar kerja peserta didik. 

4. Melaksanakan postest  pada sub materi klasifikasi tumbuhan. 

c. Tahap Pasca Pelaksanaan 

1. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada 

tahapan pelaksanaan penelitian. 

2. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang 

diperoleh. 

3. Menyimpulkan hasil analisis data. 

4. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi).  
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Adapun alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Persiapan 

1. Penyusunan RPP 

2. Pembuatan instrumen 

penelitian 

3. Judgemen 

1. Izin penelitian 

2. Perizinan penelitian sekolah 

3. Menentukan sampel penelitian 

Tahap pelaksanaan 

Kelas Kontrol 

Pemberian Materi 

Metode diskusi 

Posttest KPS 

Kelas Eksperimen 

Pemberian Materi 

Metode Praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

Posttest KPS 

Data 

Mengolah analisis data 

Penarikan Kesimpulan 
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G. Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan keterangan-keterangan atau bukti-bukti mengenai objek 

yang akan diteliti. Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes merupakan seperangkat yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan skor bagi penetapan 

skor angka. Persyaratan pokok bagi tes adalah validitas dan reabilitas. Data 

hasil belajar siswa berupa nilai pretest diambil pada pertemuan pertama. 

Sedangkan posttest diambil pada pertemuan terakhir, baik di kelas eksperimen 

atau kelas kontrol.  

Tes digunakan untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta didik. 

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

berupa tertulis, penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap 

indikator-indikator keterampilan proses sains pada sub materi klasifikasi 

tumbuhan. 

Pada penelitian ini digunakan standar mutlak untuk menentukan nilai 

yang diperoleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan rumus: 
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S = 
𝑹

𝑵
 X 100 

Keterangan: 

S = Nilai yang diharapkan 

R = Jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N = Jumlah skor maksimum dari tes tersebut 

Tabel 3.2 

Kategorisasi Presentase Skor Penilaian Keterampilan Proses Sains
38

 

Tingkat Penguasaan Kategori 

86-100% Sangat baik 

76-85% Baik 

60-75% Cukup 

55-59% Kurang 

≤54% Kurang sekali 

 

 

2. Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa observasi karena teknik ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, ataupun gejala-gejala alam pada responden yang diteliti. Lembar 

observasi ini berupa pernyataan yang disusun berdasarkan indikator 

keterampilan proses sains yang akan dinilai seperti mengamati/observasi, 

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

melakukan komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, 

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

                                                             
38

Ngalim Purwanto, prinsip-prinsip dan tekhnik evaluasi pengajaran, (Bandung,remaja 

rosda karya,1984),.h .102 
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menerapkan konsep, melaksanakan percobaan/penyelidikan. Lembar observasi 

diisi dengan checklist pada jawaban “Ya” atau “Tidak” yang menilai atau 

observernya adalah guru dan peneliti. Keterampilan proses sains peserta didik 

dapat diketahui melalui bobot nilai untuk jawaban “Ya” adalah satu, sedangkan 

jawaban “Tidak” adalah nol. 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto pada saat proses penelitian 

berlangsung. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena tersebut 

disebut variabel penelitian.
39

 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
40

 Sebelum instrumen 

digunakan, terlebih dahulu diadakan uji coba instrumen untuk mengukur 

validitas dan reabilitas tes sebelum digunakan pada sampel yang akan diteliti. 

                                                             
39

Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial, (Bandung: 

Alfabeta,2013), h. 44. 
40

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.192. 
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Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes Keterampilan Proses Sains 

Instrumen penelitian untuk tes keterampilan proses sains peserta didik 

yaitu menggunakan 10 butir soal essay berdasarkan indikator keterampilan 

proses sains. Tujuan digunakannya tes ini yaitu untuk mengetahui keterampilan 

proses sains peserta didik dalam pembelajaran IPA. Bahan soal diambil dari 

pelajaran IPA pada kelas VII semester ganjil dengan mengacu pada kurikulum 

yang ditetapkan oleh SMPN 19 Bandar Lampung. Pokok bahasan yang diambil 

yaitu klasifikasi tumbuhan. penyusunan soal diawali dengan kisi-kisi soal 

beserta alternatif kunci jawaban masing-masing butir soal. Nilai keterampilan 

proses sains peserta didik diperoleh dari pensekoran terhadap jawaban peserta 

didik tiap butir soal. 

Indikator keterampilan proses sains menjadi pedoman bobot penskoran 

tes keterampilan proses sains. Pedoman penskoran tes keterampilan proses 

sains disajikan pada Tabel 3.3. 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas 

yang tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang 
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diinginkan.
41

  Uji validiatas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan 

di ukur sehingga dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur, mengukur 

apa yang ingin diukur sehingga mempunyai validitas atau tidak valid. 

Mengukur valid atau kesahihan butir soal peneliti menggunakan Anates, 

dengan kriteria bila rxy di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
42

 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas ini dapat 

dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan product moment yang 

dikemukakan oleh Karl Person sebagai berikut:
43

 

rxy = 
𝒏 𝒙𝒚− ( 𝒙)( 𝒚)

 [𝑵 𝒙𝟐−( 𝒙)²][𝑵 𝒚𝟐−( 𝒚)²]
 

Keterangan : 

rxy : Koefisien Korelasi Item Soal 

N : Banyaknya Peserta Tes 

X : Jumlah Skor Item 

Y : Jumlah Skor Total  

apabila dari hasil perhitungan didapat rhitung ≥ rtabel maka 

dikatakan butir soal nomor itu telah signifikan atau valid. Apabila rhitung 

≤ rtabel, maka dikatakan butir soal tersebut tidak signifikan atau tidak 

                                                             
41

Ibid, h. 211.  
42

Sugiyono, Op Cit, h. 179. 
43

Suharsimi Arikonto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2013,cet ke 

2), h. 87. 
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valid. Intepretasi terhadap nilai koefisien korelasi rxy digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Interprestasi Indeks Korelasi “r”Product moment” 

 

Besarnya “r”Product moment” (rxy) Interpretasi 

rxy ≤ 0, 30 Tidak valid 

rxy> 0,30 Valid 

 

 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Coba Validitas  Tes Soal Keterampilan Proses Sains 

 

Soal 

Keterampilan 

Proses Sains 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7, 

9,11,12,15 

11 

Tidak Valid 8,10,13,14 4 

 

 Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum dalam 

lampiran. 

b. Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 
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yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 44  Reabilitas berhubungan 

dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat 

kepercayaan yang tinggi jika tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Untuk menentukan besarnya indeks reliabilitas pada tes, digunakan rumus 

Alpha, sebagai berikut:
45

 

 

𝒓𝟏𝟏 =  
𝒏

𝒏 − 𝟏
  𝟏 −

 𝝈𝒊
𝟐

𝝈𝒕
𝟐   

Keterangan : 

r11   = Koefisien reabilitas tes 

n   = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes. 

 σi
2= Jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

σt
2  

= Varian total 

Dengan σi 
2 =  

 (x i−x )2

n−1
 

Keterangan : 

𝑥𝑖  = Skor pada item soal ke i 

x   = rerata pada setiap item soal. 

n = jumlah sampel untuk setiap iem soal  

Instrumen dikatakan reliabil Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

                                                             
44

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

Cet. Ke-22, 2010) h. 173. 
45

Suharimi Arikunto, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), h. 122 
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Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien 

reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

1) Apabila rhitung  0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi. 

2) Apabila rhitung  0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi
46

. 

 untuk menentukan reliabilitas tes instrumen, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Interprestasi Indeks  Reabilitas 

 

Reabilitas Kriteria 

0,00-0,20 Kecil 

0,21-0,40 Rendah 

0,41-0,70 Sedang 

0,71-0,90 Tinggi 

0,91-1,00 Sangat Tinggi 

 

Untuk hasil perhitungan uji reabilitas yang menggunakan 

program Microsoft Excel, r11 diperoleh angka 0,781 yang artinya soal 

tersebut memiliki tingkat reabilitas yang tinggi. Soal dikatakan memiliki 

tingkat reabilitas yang tinggi dari angka 0,71 sampai dengan 1,00. 

Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan terrcantum dalam 

lampiran. 

                                                             
46

Anas sudijono, Op.Cit  h, 209 
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c. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah suatu butir soal menyatakan seberapa jauh 

kemampuan butir soal tersebut mampu membedakan antara peserta 

didik yang dapat menjawab soal dan peserta didik yang dapat menjawab 

soal. Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen 

untuk membedakan antara peserta didik yakni peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Uji daya pembeda tes diukur menggunakan rumusan seperti di 

bawah ini: 

𝑫 =
𝐁𝐀

𝐉𝐀
−

𝐁𝐁

𝐉𝐁
= 𝐏𝐀 − 𝐏B 

Keterangan: 

D  : Indeks daya pembeda 

BA : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada 

kelompok atas 

BB : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada 

kelompok bawah 

JA : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

 

PA = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
: Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar 

PA = 
𝐵𝐵

𝐽𝐵
 : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab 

soal itu dengan benar
47

 

                                                             
47

Anas sudijono, Pengantar statistik pendidikan, (Jakarta; PT Raja grafindo persada, 

2014), h. 289-290. 



83 

 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Kriteria Daya Pembeda Soal 

 

Kriteria Besar DP Interpretasi 

 

Daya 

Pembeda 

DP < 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 Baik 

0,71 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Coba Daya Pembeda Tes Soal Keterampilan Proses Sains 

 

 

Soal 

Keterampilan 

Proses Sains 

Keterangan Nomor Butir 

Soal 

Jumlah 

Jelek 13 1 

Cukup - - 

Baik 8,10,14 3 

Baik sekali 1,2,3,4,5,6,7,9, 

11,12,15 

11 

 

Hasil analisis daya pembeda menggunakan program Microsoft 

Excel menunjukkan bahwa ada 12 soal memiliki daya pembeda 0,71 – 

1,00 dengan kriteria baik sekali, 3 soal memiliki daya pembeda 0,41 -

0,70 dengan kriteria baik dan 1 soal memiliki daya pembeda <20 

dengan kriteria jelek. Kriteria butir soal tes yag akan digunakan untuk 
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memperoleh data apabila kriteria butir soal tes menujukkan kriteria 

cukup, baik, dan baik sekali. 

d. Uji Tingkat Kesukaran 

Bermutu atau tidaknya setiap butir item tes hasil belajar pertama 

dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki 

oleh masing-masing butir item soal tersebut. Soal yang memiliki tingkat 

kesukaran sesuai dengan tujuan tes dan dilihat dari kemampuan peserta 

didik dalam menjawab. Menguji taraf kesukaran digunakan rumus 

berikut:
48

 

P =  
𝑺 

𝑺𝒎𝒂𝒌𝒔
 

 Keterangan :  

P: tingkat kesukaran butir i 

 𝑆    = Rerata skor butir soal 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠  = Skor maksimum untuk butir soal tersebut 

Tabel 3.8 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Soal 

 

Besar P 
Interprestasi 

P < 0,30 

0,30≤ P ≤0,70 

P > 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

                                                             
48

Ibid, h. 206. 
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 Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika 

derajatkesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan 

pengambilan data dalam penelitian ini, digunakan butir-butir soal dengan 

kriteria cukup (sedang), yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan 

kategori terlalu mudah dan terlalu sukar.
49

 

  Hasil analisis tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Tingkat Kesukaran Tes Soal Keterampilan Proses Sains 

 

 

 

 

Soal 

Keterampilan 

Proses Sains 

Keterangan Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar - - 

Sedang 1,2,3,4,6,7,8,9,15 9 

Mudah 5,10,11,12,13,14 6 

 

  Dari hasil perhitungan tingkat kesukaran item soal tes keterampilan 

proses sains terhadap 15 item soal tes yang diuji cobakan menujukkan 

bahwa 9 butir soal dengan kriteria sedang >0,30 dan 6 soal dengan kriteria 

mudah >0,70. 

 

 

                                                             
49

Ibid, h. 372. 
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2. Analisis Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta 

didik 

  Data dianalisis untuk mengetahui presentase peserta didik yang 

terbentuk selama kegiatan praktikum menggunakan rumus : 

    𝐍𝐏 =
𝑹

𝑵 
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

 Keterangan: 

 NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

 R  : jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

 N  : total skor maksimum 

 

Tabel 3.10 

Kategorisasi Persentase Skor Penilaian Praktikum Melalui Lembar 

Observasi
50

 

 

Tingkat Penguasaan Kategori 

86-100% Sangat baik 

76-85% Baik 

60-75% Cukup 

55-59% Kurang 

≤ 54% Kurang sekali 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Purwanto, N, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 
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I. Teknik Analisis Data 

 

1. Tes (Pretest-Posttest) 

Pemberian skor pada pretest-posttest kemampuan kognitif 

peserta didik pada sub materi klasifikasi tumbuhan selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan rumus Normalized Gain (N-Gain) 

adalah sebagai berikut: 

Ngain/indeks Gains = 
𝒑𝒐𝒔𝒕𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆−𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆

𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒖𝒎 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆−𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆
 

 N-Gain yang diperoleh dari tes kemampuan kognitif (pretest – 

posttest) menujukkan pweubahan atau tidak dilihat berdasarkan 

kriteria pada tabel berikut:  

Tabel 3.11 

Penentuan Indeks N-gain
51

 

 

Nilai Indeks N-Gain Kategori 

>0,7 Tinggi 

0,31-0,7 Sedang  

<0,3 Rendah 

 

 

 

                                                             
51

 Meltzer, “The relationship Netween Mathematics Preparation and Conceptuak 

Learning Gain in Physics : a Possible “Hidden Variable” In Diagnosis Pretest Score”. Journal 

Am.J.Physics. Vol.70 No.12 (Desember 2002), h.2 
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Tabel 3.12 

Hasil Nilai Gain Keterampilan Proses Sains Kelas VII B dan VII D 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

 

Kelas Rata-rata Nilai Gain Klasifikasi 

Eksperimen 0,34 Sedang 

Kontrol 0,17 Rendah 

 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata gain pada 

kelas eksperimen lebih besar dan menujukkan klasifikasi sedang, jika 

dibandingkan dengan rata-rata gain kelas kontrol yang menujukkan 

klasifikasi rendah. 

J. Uji Hipotesis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas data dan uji homogenitas data sebelum dilakukan uji hipotesis. 

Kemudian setelah hasil data yang didapat sudah normal dan homogen 

selanjutnya dilakukan uji lanjut untuk uji hipotesis. 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam  penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

populasi harus dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan 

yang akan dilakukan pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu 
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data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Uji normalitas yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji Liliefors dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑧𝑖= 
𝑥𝑖−𝑥 

𝑠
 dengan s adalah standar deviasi 

1) Hipotesis 

𝐻𝑜: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Tingkat Signifikansi :𝛼 = 5% 

3) Statistik Uji  

L = maks |𝐹(𝑧𝑖) − 𝑠(𝑧𝑖)| 

Keterangan:  F (𝑧𝑖) =p(Z≤ 𝑧𝑖)dengan 𝑍  ~ 𝑁 (0,1) 

S (𝑧𝑖) = proporsi Cacah Z≤ 𝑧𝑖  terhadap seluruh 𝑧𝑖 

L = koefisien liliefors dari pengamatan  

𝑧𝑖= skor standar 

4) Daerah Kritik :  DK= {𝐿|𝐿 > 𝐿𝛼 ;𝑛}  dengan n adalah ukuran 

sampel. 

5) Keputusan Uji  

𝐻𝑜  ditolak jika L∈ 𝐷𝐾. 52 

 

                                                             
52

Budiyono.Statistik untuk Penelitian edisi ke-dua,(Surakarta:UNS Press, 2009),h. 170 
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Tabel 3.13 

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pretest pada 

kelas eksperimen berdistribusi normal dimana Lhitung 0,107 < Ltabel 

0,159. Data nilai posttest kelas eksperimen juga berdistribusi normal 

dimana Lhitung 0,161 < Ltabel 0,117.  

Tabel 3.14 

Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol  

 

 

Karakteristik 

 

Kelas Kontrol ( VII D ) 

 

Keputusan 

Uji 

Pretest  Posttest  

Lhitung 0,135 0,140 Ho diterima 

Ltabel 0,159 0,159 Ho diterima 

 

           Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pretest pada 

kelas kontrol berdistribusi normal dimana Lhitung 0,135 < Ltabel 0,159.  

 

 

Karakteristik 

 

Kelas Eksperimen ( VII B ) 

 

Keputusan 

Uji 

Pretest  Posttest  

Lhitung 0,107 0,161 Ho diterima 

Ltabel 0,159 0,117 Ho diterima 
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b. Uji Homogenitas 

Uji ini untuk mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. 

Apakah sampel yang diteliti berdistribusi homogen atau tidak. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians atau uji 

Fisher dengan rumus:
53

  

F = 
𝑺 
𝟐

𝟏

𝑺
𝟐

𝟐

 

 

Keterangan : 

F : Homogenitas 

S
2

1
 : Varians Terbesar 

S
2

2
 : Varians Terkecil 

 Adapun kriterian untuk uji homogenitas ini adalah: 

Ho diterima jika Fh < Ft, Ho ditolak jika Fh > Ft 

Hipotesis pengujian : 

Ho : 𝜎1
2  

= 𝜎2
2 
 (varians data homogen) 

H1 : 𝜎1
2  ≠ 𝜎2

2 
   (varians data tidak homogen) 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 Sabana, at.al., Statistik Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.171 
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Tabel 3.15 

Hasil Uji Homogenitas  

 

Uji Homogenitas  

Keputusan Uji 

Fhitung Ftabel 

1,41 1,86 Homogen 

   

  Tabel diatas menunjukkan bahwa Fhitung dengan nilai sebesar 

1,41 < Ftabel dengan nilai sebesar 1,86, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data di atas homogen.  

 

c. Uji t Independent 

Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan 

jenis sebaran atau distribusi data. Dengan kata lain, data yang akan 

dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi 

normalitas. Pada umumnya jika data tidak berdistribusi normal, maka data 

dikerjakan dengan metode statistik non parametrik.Statistik non parametrik 

adalah statistik bebas sebaran tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter 

populasi baik normal maupun tidak.
54

 

Tes T dan uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan 

untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang kenyataan 

bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari 

                                                             
54

Rostina, Sundayana, Statistik Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.15 
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populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. T-tes 

merupakan salah satu uji statistik parametrik sehingga mempunyai asumsi 

yang harus dipenuhi, yaitu normalitas dan homogenitas.Jika dua asumsi 

tidak dipenuhi, maka uji yang digunakan uji non-parametrik.
55

 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa 

data berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini 

menggunakan statistic parametric.. Statistik parametrik memerlukan 

terpenuhi banyak asumsi. Asumsi utama adalah data harus berdistribusi 

normal. Statistik parametrik dalam penelitian ini dihitung menggunakan uji 

t independent. 

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak, jika thitung> ttabel 

H0 diterima, jika thitung<ttabeldengan α = 0,05 (95%). 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H1 : Terdapat pengaruh signifikan metode praktikum berbasis jelajah 

alam sekitar terhadap peningkatan Keterampilan Proses Sains siswa 

kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung. 

2. H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan metode praktikum berbasis 

jelajah alam sekitar terhadap peningkatan Keterampilan Proses Sains 

siswa kelas VII SMPN 19 Bandar Lampung. 

                                                             
55

Novalia dan Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Anugrah Utama 

Raharja: Bandar Lampung, 2014), h.64 
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3. Hipotesis statistik  

H0 = µ1 ≠ µ2. 

H1 = µ1 = µ2. 

Adapun kriteria pengujiannya adalah  

H0 = ditolak, jika thitung< α (0,05)  

 

Tabel 3.14 

Hasil Uji T Independent 

 

 

Karakteristik 

 

Kesimpulan 

Ttabel (0,05) Thitung Interpretasi 

2,001 7,28 thitung > ttabel H1 diterima 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa diperoleh nilai thitung sebesar 7,28 

sedangkan nilai ttabel sebesar 2,001. Hal ini menujukkan bahwa terdapat 

pengaruh dari pembeajaran mengunakan metode praktikum berbasis jelajah 

alam sekitar terhadap peningkatan keterampilan proses sains. Hal tersebut 

terbukti dari nilai t hitung > t tabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Data Nilai Keterampilan Proses Sains  

Keterampilan proses sains siswa adalah keterampilan yang 

diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik dan sosial 

yang mendasar. Kemampuan-kemampuan mendasar yang telah 

dikembangkan dan telah terlatih, lama-kelamaan akan menjadi suatu 

keterampilan. Keterampilan Proses Sains yang diukur dalam penelitian 

ini meliputi, keterampilan mengamati, (observasi), mengklasifikasikan, 

mengkomunikasikan, menggunakan alat dan bahan, dan merencanakan 

percobaan/eksperimen.  

a. Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen 

pada sub Materi Klasifikasi Tumbuhan 

Keterampilan Proses Sains diperoleh dari lembar observasi 

selama satu kali praktikum di kelas Eksperimen. Observasi dilakukan 

selama kegiatan praktikum berlangsung. Dalam melakukan observasi, 

peneliti dibantu tiga observer yang merupakan mahasiswa pendidikan 

biologi.  
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Data hasil observasi Keterampilan Proses Sains digunakan untuk 

mengetahui tingkat Keterampilan Proses Sains yang dimiliki oleh siswa. 

hasil observasi Keterampilan Proses Sains secara rinci dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Nilai Observasi Keterampilan Proses Sains Kelas 

Eksperimen 

 

Indikator Keterampilan 

Proses Sains 

 

Presentasi 

 

Kriteria 

Mengamati 90 % Sangat Baik 

Mengelompokkan  85 % Baik 

Menafsirkan  90,83 % Sangat Baik 

Melakukan komunikasi  81,66 % Baik 

Menggunakan 

alat/bahan/sumber 

73,33 Baik 

Melaksanakan percobaan 82,5 Baik 

 Sumber: hasil perhitungan lembar observasi Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan hasil data di atas, rata-rata nilai Kererampilan Proses 

Sains siswa ialah sebesar 83,88 dengan kategori baik serta indikator 

tertingggi sampai yang terendah yaitu indikator menafsirkan sebesar 90,83, 

indikator mengamati sebesar 90% dengan predikat sangat baik. Indikator 

mengelompokkan sebesar 85%, indikator melaksanakan percobaan sebesar 

82,5%, indikator melakukan komunikasi 81,66%, dan yang terakhir 

indikator menggunakan alat/bahan sebesar 73,33%. Untuk indikator 

mengelompokkan, melakukan komunikasi, melaksanakan percobaan serta 
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menggunakan alat/bahan terhadap nilai persen hasil yang diperoleh memiliki 

predikat baik.  

2. Hasil Nilai Pretes-Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Peserta didik kelas VII B (30 orang) belajar dengan menggunakan 

metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar sebagai kelas eksperimen, 

dan peserta didik kelas VII D (30 orang) belajar dengan menggunakan 

metode diskusi sebagai kelas kontrol. Berikut ini adalah nilai pretes kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dan nilai postest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol: 

 

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Hasil Pretest Pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

Kriteria 

Posttest 

E K 

Nilai tertinggi 89 80 

Nilai terendah 70 59 

Rata-rata 77 70 

 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil Postest Pada Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

 

 

Kriteria 

Posttest 

E K 

Nilai tertinggi 93 86 

Nilai terendah 75 66 

Rata-rata 85 

 

75 

 



98 

 

Tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan nilai pretest- 

posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, saat pretes nilai 

tertinggi peserta didik diperoleh nilai sebesar 89 dan nilai terendah 

sebeesar  70, kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi sebesar 80 dan nilai 

terendah sebesar 59. Nilai rata-rata pretest kelas ekperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol yaitu 77 sedangkan kelas kontrol 70. 

Sedangkan untuk hasil posttest peserta didik  kelas eksperimen 

diperoleh nilai sebesar 93 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 86 

nilai terendah pada kelas eksperimen diperoleh nilai sebesar 75 

sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai sebesar 66. Nilai rata-rata 

posttest kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 

85 sedangkan kelas kontrol 75. Berdasarkan perolehan nilai diatas dapat 

dilihat keterampilan proses sains pada kelas eksperimen lebih baik dari 

pada kelas kontrol, selain rekapitulasi hasil postest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diatas, berikut ini merupakan nilai 

ketercapaian keterampilan proses sains berpikir peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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Tabel 4.4 

Nilai Ketercapaian Indikator Keterampilan Proses Sains Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No Indikator Keterampilan Proses 

Sains 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1.  Mengamati/ Observasi 85% 85% 

2. Mengelompokkan/ Klasifikasi 84,16% 70,83% 

3. Menafsirkan/ Interpretasi 86,66% 70% 

4. Melakukan Komunikasi 91,66% 69,17% 

5. Menggunakan Alat/Bahan/Sumber 77,5% 77,5% 

6. Melaksanakan Percobaan/Penyelidikan 89,16% 76,67% 

 

Tabel diatas menunjukkan nilai ketercapaian indikator 

keterampilan proses sains berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Pada indikator mengamati/ observasi 

kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 85%, di kelas kontrol 

pada indikator mengamati juga memperoleh nilai yang sama 85%. Pada 

indikator mengelompokkan/ klasifikasi kelas eksperimen memperoleh 

nilai persentase 84,16%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 

70,83%. Pada indikator menafsirkan/ interpretasi kelas eksperimen 

memperoleh nilai persentase 86,66%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai 70%. Pada indikator meramalkan/ prediksi kelas 

eksperimen memperoleh nilai persentase 85%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai 74,14%. Pada indikator melakukan komunikasi kelas 

eksperimen memperoleh nilai persentase 91,66%, sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai 69,17%. Pada indikator mengajukan 
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pertanyaan kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 82,5%, 

sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 80,83%. Pada indikator 

mengajukan hipotesis kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

88,33%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 76,67%. Pada 

indikator merencanakan percobaan/penyelidikan kelas eksperimen 

memperoleh nilai persentase 85,83%, sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai 72,5%. Pada indikator menggunakan 

alat/bahan/sumber kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

77,5%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 77,5%.  Pada 

indikator menerapkan konsep kelas eksperimen memperoleh nilai 

presentase 81,66%, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai 

74,17%. Pada indikator melaksanakan percobaan/penyelidikan kelas 

eksperimen memperoleh nilai persentase 89,16%, sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai 76,67%. 
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B. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan membahas tentang pengaruh metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar terhadap peningkatan Keterampilan Proses Sains 

pada sub materi klasifikasi tumbuhan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan 

temuan data di lapangan. 

Penelitian diadakan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada kelas VII 

B sebagai kelas eksperimen, dan VII D, sebagai kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum 

berbasis jelajah alam sekitar sedangkan pada kelas kontrol diterapkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Peserta didik yang terlibat 

sebagai sampel pada penelitian ini adalah dengan total keseluruhan 60 peserta 

didik. 

Pembelajaran IPA di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dilaksanakan  

dua kali pertemuan dalam seminggu. Penelitian ini dilaksanakan masing-

masing dua kali pertemuan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Adapun materi yang disampaikan adalah sub materi klasifikasi tumbuhan 

dengan kegiatan praktikum mengklasifikasikan tumbuhan yang ada di sekitar 

sekolah.  
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Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dimulai pada tanggal 11 

oktober 2017 dan kelas kontrol dimulai pada tanggal 12 oktober 2017. Hal yang 

pertama dilakukan, ialah memberi tes awal (pretest) untuk mengetahui 

kemampuan kognitif peserta didik sebelum diberi perlakuan. Kemudian 

membagi peserta didik ke dalam enam kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Pada hal ini, guru memotivasi peserta 

didik dan menjelaskan secara singkat poin-poin tentang klasifikasi makhluk 

hidup khususnya tumbuhan. Kemudian pada kelas eksperimen, guru 

menjelaskan akan mengadakan praktikum untuk sub materi klasifikasi 

tumbuhan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengklasifikasikan berbagai 

tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung. Sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran dengan mengggunakan 

metode diskusi. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 oktober 2017 pada kelas 

eksperimen. Pada pertemuan ini diadakan praktikum di lingkungan sekitar 

sekolah untuk kelas eksperimen. Guru membimbing siswa agar berkumpul pada 

kelompoknya masing-masing, yang sudah dibagikan pada pertemuan 

sebelumnya. Kegiatan praktikum diawali dengan guru memberikan lembar 

kerja praktikum pada peserta didik tentang langkah-langkah kerja praktikum 

sehingga nantinya peserta didik dimudahkan dalam melakukan kegiatan 

percobaan. Guru mempersiapkan alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan 
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praktikum. Setelahnya seluruh kelompok tersebar di linkungan sekolah untuk 

mengklasifikasikan tumbuhan yang ditemui ke dalam divisi dan kelas apakah 

tumbuhan tersebut. Peserta didik bersama anggota kelompoknya melakukan 

kegiatan praktikum, mendiskusikan dan mencari jawaban dari lembar kerja 

praktikum. Pada tahapan inilah guru melakukan observasi Keterampilan Proses 

Sains selama kegiatan berlangsung menggunakan lembar observasi 

Keterampilan Proses Sains. Dalam melakukan observasi guru dibantu oleh tiga 

observer. Adapun indikator Keterampilan Proses Sains yang diukur antara lain; 

mengamati, mengelompokkan, menafsirkan, melakukan komunikasi, 

menggunakan alat/bahan/sumber dan melaksanakan percobaan.  

Setelah kegiatan praktikum dilaksanakan, guru memfasilitasi peserta 

didik dalam merancang kegiatan praktikum untuk mengumpulkan data, 

membimbing peserta didik untuk menganalisis hipotesis serta membimbing 

peserta didik dalam menyimpulkan hasil pengamatan. Selanjutnya guru 

memberikan posttest Keterampilan Proses Sains kepada seluruh peserta didik, 

tujuannya untuk mengetahui kemampuan keterampilan proses sains setelah 

diberikan perlakuan praktikum. 

Pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 13 

oktober 2017. Hal yang pertama dilakukan ialah membimbing murid untuk 

berkumpul pada kelompoknya masing-masing yang telah dibagikan pada 

pertemuan sebelumnya. Kemudian guru membagikan Lembar Kerja Peserta 
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Didik (LKPD) yang berisikan berbagai macam tumbuhan untuk didiskusikan 

termasuk golongan tumbuhan apakah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Setelahnya 

guru membimbing menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan soal posttest 

Keterampilan Proses Sains. 

Soal tes awal (pretest) dan akhir (posttest) adalah instrumen yang sesuai 

dengan kriteria soal keterampilan proses sains dan sudah diuji validitas, 

reabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran sebagai uji kelayakan soal. 

Instrumen pada penelitian ini sebelumnya di uji validasi oleh validator yang 

ahli dalam bidangnya. Kemudian soal yang sudah divalidasi diuji cobakan 

kepada 30 orang peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

yang telah mempelajari sub materi klasifikasi tumbuhan dengan memberikan 15 

soal jenis uraian.  

Pada penelitian ini jumlah responden pada saat uji coba instrumen 

berjumlah 30 peserta didik. Adapun hasil analisis butir soal terkait uji 

kelayakan diperoleh hasil uji dari 15 butir soal uraian diperoleh 11 soal yang 

valid dan 4 soal yang tidak valid. Soal yang tidak valid yaitu nomor soal 

8,10,13,14, butir soal yang valid tidak digunakan. Sedangkan butir soal yang 

valid yaitu nomor soal 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,1, peneliti menggunakan 11 butir 

soal yang valid untuk soal tes keterampilan proses sains.  
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Metode praktikum memiliki langkah-langkah yang sistematis. Guru 

menggunakan metode praktikum dengan tujuan agar siswa lebih memahami 

materi pembelajaran, karena siswa tidak lagi belajar dengan mendengar dan 

menulis tetapi juga melihat dan melatih keterampilan dengan melakukan 

kegiatan praktikum.  

Terdapat empat alasan mengenai pentingnya kegiatan praktikum. 

Pertama, praktikum mampu membangkitkan motivasi belajar IPA khususnya 

Biologi. Kedua, praktikum mampu mengembangkan keterampilan dasar siswa 

dalam melakukan eksperimen. Untuk melakukan eksperimen ini dipelukan 

beberapa keterampilan dasar seperti; mengamati, mengestimasi, mengukur, dan 

memanipulasi peralatan Biologi. Dengan kegiatan praktikum, siswa dilatih 

untuk mengembangkan kemampuan untuk bereksperimen dengan melatih 

kemampuan mereka dalam mengobservasi dengan cermat, mengukur secara 

akurat, menangani alat secara aman, merancang, melakukan, dan 

menginterpretasikan eksperimen. Ketiga, praktikum juga menjadi wahana 

belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum mampu menunjang materi 

pelajaran. Kegiatan praktikum memberi kesempatan bagi siswa untuk 

menemukan teori, dan membuktikan teori.
56

 

Berdasarkan analisis data hasil Keterampilan Proses Sains yang 

diperoleh pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 menujukkan bahwa perolehan rata-rata 

                                                             
56Rustaman, Nuryani, Opcit, h. 160 
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nilai akhir peserta didik baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

mengalami peningkatan. Pada kelas eksperimen proses pembelajaran 

menggunakan metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar diperoleh rata-

rata tes awal terhadap Keterampilan Proses Sains pada kelas eksperimen 

sebesar 77 dan rata-rata tes akhir adalah 85. Sedangkan pada kelas kontrol rata-

rata nilai tes awal yang diperoleh 70, dan pada tes akhir yaitu sebesar 75. Kedua 

kelas ini mengalami perubahan  nilai menjadi lebih baik, akan tetapi jika 

ditinjau lagi dari nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata di kelas kontrol. Hal ini menujukkan bahwa adanya 

pengaruh pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum berbasis 

jelajah alam sekitar mampu meningkatkan Keterampilan Proses Sains siswa. 

Keterampilan Proses Sains juga dapat diukur dengan menggunakan lembar 

observasi Keterampilan Proses Sains yang dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

Nilai observasi keterampilan proses sains pada indikator mengamati/ 

observasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 85%, di kelas kontrol 

pada indikator mengamati juga memperoleh nilai yang sama 85%. Pada 

indikator mengelompokkan/ klasifikasi kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 84,16%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 70,83%. Pada 

indikator menafsirkan/ interpretasi kelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 86,66%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 70%. Pada 
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indikator melakukan komunikasi kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

91,66%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 69,17%. Pada indikator 

menggunakan alat/bahan/sumber kelas eksperimen memperoleh nilai persentase 

77,5%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 77,5%.  Pada indikator 

melaksanakan percobaan/penyelidikankelas eksperimen memperoleh nilai 

persentase 89,16%, sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai 76,67%. 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan pembelajaran 

dengan menggunakan metode praktikum di kelas eksperimen lebih 

meningkatkan Keterampilan Proses Sains dibandingkan dengan pembelajaran 

dengan metode diskusi di kelas kontrol. Hal ini dapat disebabkan karena di 

kelas eksperimen menggunakan metode pembelajaran praktikum berbasis 

jelajah alam sekitar.Metode praktikum dengan pendekatan jelajah alam sekitar 

Pendekatan pembelajaran Jelajah Alam Sekitar (JAS) berarti membelajarkan 

siswa untuk memanfaatkan lingkungan sekitar dan simulasinya sebagai sumber 

belajar melalui kerja ilmiah, serta diikuti pelaksanaan belajar yang berpusat 

pada siswa. Hal ini menujukkan bahwa pendekatan pembelajaran dengan 

pendekatan JAS memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membangun 

gagasan yang muncul dan berkembang setelah pembelajaran berakhir. Di sisi 

lain dengan pendekatan pembelajaran JAS dapat menciptakan situasi yang 
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mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab siswa untuk belajar 

sepanjang hayat.
57

 

Dari hasil penelitian posttest Keterampilan Proses Sains tersebut diuji 

menggunakan statistik untuk melihat ketetapannya yaitu dengan menggunakan 

uji normalitas dan uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.8. 

Sedangkan hasil uji hipotesis dengan uji t independent dapat dilihat pada tabel 

4.9 diperoleh nilai thitung sebesar 7,28 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,001 yang 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode praktikum berbasis jelajah sekitar berpengaruh terhadap 

peningkatan Keterampilan Proses Sains. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

57
Dwi Anggraeni, Nurratri, dkk, “Desain Model Praktikum IPA Berbasis JAS (Jelajah 

Alam Sekitar) di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Bendosari”,Vol.6, No.2, (Desember 2016), 

h.182 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penggunaan 

pembelajaran dengan metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

terhadap peningkatan keterampiilan proses sains di kelas VII  SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa: 

Berdasarkan uji hipotesis t independent bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan metode praktikum berbasis jelajah alam sekitar 

dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas VII SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta didik 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

mengetahui kendala-kendala yang ada, bahwa sebaknya siswa dapat 

memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin dan ketika ada waktu 

luang sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk melakukan 
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diskusi dan belajar kelompok atau melakukan kegiatan praktikum guna 

mengembangkan Keterampilan Proses Sains siswa. 

2. Bagi Guru 

Guru dapat menerapkan metode praktikum berbasis jelajah alam 

sekitar guna mengembangkan inovasi pembelajaran dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian tentang metode praktikum berbasis jelajah 

alam sekitar terhadap peningkatan keterampilan proses sains peserta 

didik, karena hasil penelitian ini kurang dari sempurna dianjurkan bagi 

peneliti lain untuk lebih baik dalam penelitian sehingga nantinya 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

4. Bagi Sekolah 

Perlunya sekolah mendukung guru dalam melakukan penilaian 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, tidak hanya pada 

hasil akhir saja namun juga pada saat prosesnya.  
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