
1 
 

 
 

PENGARUH KOLABORASI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING  

CYCLE TIPE 7 E DAN  TEKNIK TALKING STICK PADA MATERI 

PROTISTA TERHADAP SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK 

KELAS X  SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam Ilmu Biologi 

Oleh : 

MEIVI ALDONA THESSALONICA 

1311060197 

 

Jurusan : Pendidikan Biologi 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN  INTAN LAMPUNG 

1438 H / 2018 M 



2 
 

 
 

PENGARUH KOLABORASI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING  

CYCLE TIPE 7 E DAN  TEKNIK TALKING STICK PADA MATERI 

PROTISTA TERHADAP SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK 

KELAS X  SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG 

 

 

Skripsi  

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam Ilmu Biologi 

 

Oleh : 

MEIVI ALDONA THESSALONICA 

1311060197 

 

 

Jurusan : Pendidikan Biologi 

 

Pembimbing I  :  Drs. Haris Budiman, M.Pd 

Pembimbing II  :  Laila Puspita, M.Pd 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN  INTAN LAMPUNG 

1438 H / 2018 M 



3 
 

 
 

 

ABSTRAK 

PENGARUH KOLABORASI MODEL PEMBELAJARAN LEARNING  

CYCLE TIPE 7 E DAN  TEKNIK TALKING STICK PADA MATERI 

PROTISTA TERHADAP SIKAP ILMIAH PESERTA DIDIK 

KELAS X  SMA NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG 

Oleh : 

MEIVI ALDONA THESSALONICA 

1311060197 

Pembelajaran yang masih menekankan pada aspek kognitif dan kurang 

memperhatikan aspek afektif sehingga aspek sikap ilmiah belum terbentuk secara 

maksimal, sehingga diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat membantu 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dan teknik Talking 

Stick. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kolaborasi  model 

pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dan teknik Talking Stick pada materi protista 

terhadap peningkatan  sikap ilmiah peserta didik kelas X SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen, dengan desain 

penelitian adalah Posttest – Only Control Design. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan Cluster Random Sampling. Sampel penelitian berjumlah 33 

siswa untuk kelas eksperimen yaitu kelas X 1, sedangkan sampel pada kelas kontrol 

berjumlah 30 orang yaitu kelas X 2. Pengambilan data menggunakan instrumen 

penelitian yaitu angket sikap ilmiah dan lembar observasi sikap ilmiah dan analisis 

data menggunakan Uji-T Polled Varians. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa  Thitung 2,437617 > Ttabel 1,999624, 

maka dalam hal ini HO ditolak dan Hi diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh kolaborasi antara model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dan 

teknik Talking Stick pada materi protista terhadap  sikap ilmiah peserta didik kelas X 

SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci :  Learning Cycle Tipe 7 E,  Talking Stick dan Sikap Ilmiah  
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MOTTO 

 

                              

          

Artinya :  

“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" (Q.S 

Yusuf:87)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : 
Magfirah Pustaka, 2006). h. 246 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun peradaban 

bangsa. Pendidikan adalah satu-satunya aset untuk membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas. Lewat pendidikan bermutu, bangsa dan negara akan terjunjung 

tinggi martabat di mata dunia.
2
 Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar  untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara 

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka.
3
 

Satu prinsip utama dalam KTSP adalah pemberian atribusi secara penuh 

kepada instansi sekolah untuk merancang dan merencanakan sendiri pembelajaran 

sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan sekolah. Prinsip ini dimungkinkan 

untuk memandirikan sekolah sebagai institusi yang dianggap tahu betul tentang 

kondisi dan karakteristik peserta didik, manajemen sekolah, serta sarana prasarana 

pembelajaran.
4
 Oleh karena itu  pemerintah yang menetapkan kebijakan tetapi 

instansi sekolahlah yang mengembangkan sendiri dalam pembelajarannya. 

                                                             
2
 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran  Inovatif  dalam  Kurikulum  2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h.20 
3
 Muhibbin  Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta:Rajawali Pers,2012), h.1 

4
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu,  (Jakarta:Bumi, 2012), h. 5-6  
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Belajar di dalam islam merupakan kewajiban setiap orang beriman agar 

memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan  

mereka. Dengan ilmu maka akan bermanfaat untuk orang banyak dan diri sendiri.  

Dalam Al-Quran  surat Al-mujadalah ayat 11 menjelaskan:   

                            

                      

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”.
5
 

 

Berdasarkan ayat ini kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya 

adalah wajib bagi setiap manusia yang beriman. Karena akan menjadikan manusia 

pada golongan yang cerdas dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Ilmu 

dalam hal ini tentu saja tidak hanya beberapa pengetahuan agama tetapi juga berupa 

pengetahuan yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran efektif melalui persiapan dan terencana 

dengan baik agar dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat 

dan masyarakat global, mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi 

                                                             
5
 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : 

Magfirah Pustaka, 2006). h. 675 
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perkembangan dunia global serta sebagai proses  untuk melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi.
6
 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar, dan 

pendidikan menengah.
7
 Oleh karena itu seorang guru harus memiliki kemampuan 

merancang program pembelajaran, serta menata dan mengolah kelas agar siswa dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir dari proses pendidikan. Proses 

pembelajaran adalah sebuah sistem yang komponen-komponennya terdiri dari siswa, 

guru, materi, sarana, pengelolaan, dan  lingkungan. Semua komponen tersebut 

bekerjasama  membentuk sebuah proses  yang pada akhirnya menghasilkan sebuah 

produk hasil pembelajaran. Dari gambaran tersebut jelas bahwa hasil sebuah kegiatan 

yang merupakan sebuah sistem tersebut tidak  hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja 

tetapi semua faktor secara bersama –sama.
8
  Guru dituntut menguasai materi 

pelajaran dengan baik dan mampu menyampaikan  atau  mengkomunikasikan materi 

kepada siswa. Guru harus memiliki keterampilan dasar mengajar, memberi 

penguatan, memvariasikan media ajar serta merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi,  metode, model, dan teknik pembelajaran yang baik.  

Namun pada kenyataannya masih banyak kendala  dalam melaksanakan pembelajaran 

seperti kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana disekolah, kurangnya 

                                                             
6
 Trianto, Op.Cit. h.5  

7
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional ,(Yogyakarta : Ar - Ruzz Media, 2016), h.30  

8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal.41  
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pengetahuan guru mengenai model, teknik, ataupun strategi pembelajaran, sulit 

mencari media pembelajaran yang tepat, waktu mengajar yang kurang dan lain-lain. 

Dengan demikian pendidik dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai  

sikap terampil dan inovatif untuk menghadapi itu semua, agar kendala-kendala 

tersebut dapat di selesaikan dengan baik. 

Pada era globalisasi saat ini ketika kemajuan IPTEK semakin pesat, hal ini 

juga berimbas pada pentingnya seorang guru meningkatkan kinerja dan kemampuan 

mereka sehingga terwujud keprofesionalan yang mantap. Seorang guru dituntut  

untuk menampilkan pembelajaran inovatif, kreatif, dan menarik siswa untuk 

beraktivitas secara aktif. Sebagai contoh, pembelajaran yang dilakukan harus dapat 

memanfaatkan teknologi yang sudah ada, agar siswa tidak tertinggal kemajuan 

teknologi yang telah berkembang pesat di negara lain, mutu pendidikan harus 

ditingkatkan melalui sistem persekolahan sehingga menghasilkan warga masyarakat 

masa depan indonesia yang memiliki dasar-dasar karakter yang kuat dan dasar-dasar 

pengusaan IPTEK.
9
 Hal ini berarti keberadaan teknologi di dalam sekolah harus 

dimanfaatkan pendidik dan peserta didik secara efektif. Penggunaan kemajuan 

teknologi secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran dapat mewujudkan 

pembelajaran  yang semakin baik di sekolah. 

Strategi pembelajaran menurut Reigeluth, (di dalam Made Wena) merupakan  

cara-cara yang berbeda-beda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di 

                                                             
9
Jamil  Suprihatiningrum, Op.Cit. h.31 
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bawah kondisi yang berbeda.
10

 Penggunaan strategi pembelajaran berguna bagi guru 

karena strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan bagi siswa penggunaan strategi dapat mempermudah 

proses belajar.
11

 Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi sangat berguna bagi 

keduanya, keberhasilan guru menerapkan suatu strategi pembelajaran tergantung dari 

kemampuan guru menganalisis kondisi pembelajaran sehingga dijadikan pedoman 

dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk peserta didik. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial.
12

 Agar tujuan pembelajaran tercapai suatu model 

pembelajaran  harus memiliki pertimbangan seperti materi, jam pelajaran, tingkat 

perkembangan kognitif siswa, serta fasilitas penunjang yang tersedia. Para guru 

haruslah melaksanakan pembelajaran dengan pemilihan model pembelajaran tepat  

dan dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan  yang akan dicapai, 

serta tingkat kemampuan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung untuk menerima, menyimpan dan menerapkan konsep yang 

telah di pelajarinya. 

 

 

                                                             
10

  Made Wena, Strategi  Pembelajara   Inovatif  Kontemporer, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), 

h.5 
11

 Ibid. h.2-3  
12

 Trianto, Op.Cit. h.51 
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Tabel 1.1 

Data Daftar Nilai  Harian  Sikap Afektif  Pada Materi Protista Kelas X1 

dan X2  Semester  Ganjil SMAN 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran  2016/2017 

Sumber : Dokumen Nilai Biologi Sikap Afektif  Siswa Kelas X Semester  Ganjil Kelas 

X SMAN 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran  2016/2017 

Keterangan : 

1. Tinggi   : 80-90 

2. Sedang   : 60-70 

3. Rendah  : 40-50 

4. Sangat Rendah : 10-30 

 

Pada Tabel 1.1  diatas  yaitu  data nilai  harian  sikap  afektif  siswa kelas X1 

dan X2 semester ganjil SMAN 8 Bandar Lampung tahun ajaran  2016/2017, 

menunjukkan bahwa peserta didik rata –rata  belum memperoleh nilai afektif pada 

pembelajaran Biologi  sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM), untuk 

KKM mata  pelajaran  Biologi semester  ganjil kelas X  SMAN  8 Bandar Lampung 

tahun ajaran  2016/2017 adalah 71 (tujuh  puluh satu). Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan pada kelas X1 dengan jumlah siswa 36 orang  diperoleh yang mendapat 

nilai pada kategori tinggi sebanyak 6 orang, pada kategori sedang sebanyak 9 orang, 

pada kategori rendah sebanyak  20 orang dan pada kategori sangat rendah 1 orang. 

Selanjutnya pada kelas X2  dengan jumlah siswa 40 orang  orang   diperoleh yang 

mendapat nilai pada kategori tinggi sebanyak 9 orang, pada kategori sedang sebanyak 

14 orang, pada kategori rendah sebanyak 17 orang . Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

 

Kelas 

Kriteria Jumlah 

Siswa Tinggi  Sedang Rendah Sangat 

Rendah  

X1 6 9 20 1 36 

X2 9 14 17 - 40 

Jumlah 15 23 37 1 76 
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afektif pada kelas X1 dan X2 masih belum mencapai KKM dan  harus ditingkatkan 

lagi karena sebagian siswa belum mencapai KKM yang diharapkan. 

 

Tabel 1.2 

Data Nilai Sikap Ilmiah Peserta Didik  Kelas X1 dan X2  Semester  

Ganjil SMAN 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran  2016/2017 

No. Indikator Sikap Ilmiah Rata-rata Nilai 

Sikap Ilmiah 

Kelas X1 

Rata-rata Nilai 

Sikap Ilmiah 

Kelas X2 

1.  Rasa Ingin Tahu 

 

68 67 

2.  Jujur 

 

67 69 

3.  Skeptis 

 

66 67 

4.  Bekerja Sama 

 

67 68 

5.  Berfikir Kritis 

 

66 69 

Rata-rata 

 

66, 8 68 

Sumber : Dokumen Nilai Sikap  Ilmiah  Siswa Kelas X Semester  Ganjil Kelas X 

SMAN 8 Bandar Lampung Tahun Ajaran  2016/2017 

Berdasarkan tabel 1.2 data nilai sikap ilmiah peserta kelas X1 dan X2  

semester  ganjil SMA N 8 Bandar Lampung Tahun 2016/2017   menunjukkan bahwa 

terdapat 5 sikap ilmiah yang dinilai  yaitu rasa ingin tahu,  jujur, skeptis, bekerja 

sama, serta berfikir kritis. Pada kelas X1 rata-rata nilai sikap ilmiah yang didapat 

adalah 66, 8  dan pada kelas X2 rata-rata nilai sikap ilmiah yang didapat adalah 68 

artinya diketahui bahwa rata-rata perolehan sikap ilmiah yang muncul adalah 

homogen. Peserta didik sudah menunjukkan sikap ilmiah yang  sudah cukup 

konsisten tetapi harus di tingkatkan lagi untuk mencapai nilai standar KKM pada nilai 
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afektif siswa jadi dalam hal ini  siswa harus mempunyai  kesadaran akan proses  

pembelajaran sains khususnya biologi untuk menekankan sikap ilmiah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan  dengan Ibu 

Eti Erliyani S.Si selaku  guru  Biologi  kelas X SMAN 8 Bandar Lampung,  

didapatkan hasil bahwa dalam proses pembelajaran selama ini  masih berpusat pada 

guru (teacher centered). Metode  yang sering digunakan yaitu metode ceramah dan 

hanya beberapa kali memakai metode diskusi, dalam  metode ceramah peserta didik  

kurang dapat berpartisipasi karena hanya fokus mendengarkan dan mereka cenderung 

pasif karena kurang rasa ingin tahu,  sedangkan dalam metode diskusi hanya beberapa 

siswa yang dapat mengemukkan pendapatnya, namun metode diskusi pun jarang 

dilakukan karena tidak berjalan secara efektif. Alasan guru memakai metode tersebut 

karena waktu mengajar yang sedikit, dengan menggunakan metode tersebut dirasa 

guru dapat menyampaikan materi secara cepat dengan waktu yang singkat. 

Penggunaan media pembelajaran yang tidak bervariasi biasanya hanya menggunakan 

media power point saja, apabila guru menggunakan  media yang tepat maka 

pembelajaran akan dirasa menarik untuk peserta didik. Penggunaan model 

pembelajaran yang digunakan guru yaitu  pembelajaran kooperatif  pada umumnya, 

dengan  cara membagi peserta didik dengan kelompok-kelompok dalam diskusi. 

Namun model pembelajaran yang lain jarang sekali diterapkan inilah yang membuat 

motivasi siswa rendah terhadap pembelajaran biologi. 

Salah satu alternatif  untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan 

menggunakan kolaborasi model pembelajaran yaitu Model Pembelajaran Learning 
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Cycle Tipe 7 E dan Teknik Talking  Stick. Learning  Cycle (pembelajaran bersiklus), 

yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered).
13

 

Learning Cycle Tipe 7 E didalamya terdapat tahapan-tahapan pembelajaran yang 

tertata dan terkonsep jelas. Sedangkan teknik Talking Stick merupakan teknik 

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat.
14

 

Keduanya termasuk kedalam pembelajaran kooperatif, keduanya  berkombinasi  

dapat menciptakan suasana menyenangkan dan membuat peserta didik aktif. 

Hasil penelitian oleh Qulud dkk, penelitiannya menunjukkan bahwa model 

pembelajaran  Learning Cycle Tipe 7 E  dapat memberikan respon yang kuat  

terhadap pembelajaran biologi.
15

 Serta penelitian Binti Ni‟matul Khoiri dkk yang 

menunjukkan dengan model pembelajaran Learning Cycle 7 E dapat meningkatkan 

sikap ilmiah peserta didik.
16

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih materi Protista, peningkatan 

pemahaman  siswa pada materi  protista  ini diharapkan dapat menanamkan dan 

meningkatkan  sikap ilmiah  pada siswa untuk senantiasa peduli dalam menjaga 

lingkungannya dan melestarikan alam dengan berbagai keanekaragaman mahluk 

hidup yang ada. Atas dasar hal tersebut diatas,maka peneliti tertarik melakukan 

                                                             
13

 Aris Shoimin, Op.Cit.h.58 
14

Ibid. h. 198 
15

 Qulud, Wahidin, Yuyun, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7 E Untuk 

meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi Kelas XI di SMA N 1 

Arjawinangun, Vol.5. No.1 (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2015), h.1. 
16

 Binti, Purbo, Sumarjono,”Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap 

Prestasi Belajar Fisika dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X SMAN 7 Malang”  Jurnal Penelitian FMIPA 

Universitas Negeri Malang (UM), 2012), h.2 
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penelitian dengan judul “ Pengaruh Kolaborasi  Model Pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7 E Dan Teknik Talking Stick Pada Materi Protista Terhadap  Sikap Ilmiah 

Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung „‟. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru bukan kepada siswa. 

2. Motivasi dan partisipasi siswa yang rendah pada mata pelajaran Biologi, 

sehingga siswa  menjadi tidak aktif dalam pembelajaran. 

3. Guru belum menggunakan dan menerapkan berbagai model pembelajaran. 

4. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. 

5. Sikap ilmiah yang muncul dalam pembelajaran  Biologi belum sesuai 

target nilai sehingga perlu ditingkatkan lagi. 

6. Pembelajaran Biologi pada materi Protista masih rendah. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini pada masalah yang diharapkan, agar 

permasalahan yang dikaji lebih terarah  maka batasan masalah  pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Objek penelitian 

  Objek penelitian ini dibatasi dengan Kolaborasi  Model Pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E Dan Teknik Talking Stick Terhadap  Sikap 

Ilmiah Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

2.  Subjek penelitian 

  Proses pembelajaran difokuskan pada keterlibatan dari suasana kelas 

dalam pembelajaran Peserta Didik Kelas X SMA NEGERI 8 Bandar 

Lampung 

3. Materi pada penelitian ini yaitu Protista 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

“Adakah Pengaruh Kolaborasi  Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Dan 

Teknik Talking Stick Pada Materi Protista Terhadap  Sikap Ilmiah Peserta Didik 

Kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung  ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kolaborasi  

model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Dan Teknik Talking Stick Pada Materi 

Protista Terhadap  Sikap Ilmiah Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung. 
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F. Kegunaan  Penelitian 

Harapan peneliti, kiranya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

semua pihak terutama bagi siswa, guru dan peneliti lain. Manfaat yang diharapkan 

diantaranya: 

1. Bagi siswa  diharapkan untuk lebih memahami materi  secara utuh dan 

benar serta dapat aktif dalam proses belajar mengajar. 

2. Bagi guru manfaat yang diharapkan sebagai bahan masukan dalam 

menerapkan model pembelajaran  dan referensi bagi para guru biologi 

dalam merencanakan pembelajaran Biologi. 

3. Bagi peneliti lain  berharap dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai model pembelajaran Biologi di sekolah. 

 

G. Ruang  Lingkup  Penelitian 

Untuk menghindari perbedaan masalah yang dimaksud dan memperhatikan 

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

1. Model pembelajaran Learning  Cycle  (pembelajaran bersiklus), yaitu 

suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). 

Ciri khas model pembelajaran Learning  Cycle  adalah setiap siswa secara 

individu belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru. 

Kemudian,  hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk 

didiskusikan oleh anggota kelompok dan semua anggota kelompok 
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bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan jawaban. 

Adapun sintak dari model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E yang 

terdiri dari elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate  dan 

extend. 

2. Teknik Talking Stick digunakan dalam proses pembelajaran, dalam teknik 

ini  dibentuk  dalam kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok  yang  

memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru 

setelah mereka mempelajari materi pokoknya. Kegiatan ini diulang terus-

menerus  sampai semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab 

pertanyaan dari guru. 

3.  Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan 

atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap 

ilmiah mengandung dua makna yaitu attitude toward science dan attitude 

of science. Sikap yang pertama mengacu pada sikap terhadap sains 

sedangkan sikap yang kedua mengacu pada sikap yang melekat setelah 

mempelajari sains.  

4. Protista merupakan organisme   eukariot pertama atau paling sederhana. 

Sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Kajian 

evolusi menyatakan bahwa protista merupakan organisme eukariotik yang 

paling awal (pertama). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E 

a. Pengertian Model  Pembelajaran  Learning Cycle Tipe 7 E 

Model pembelajaran Learning  Cycle (pembelajaran bersiklus), yaitu suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Ciri khas model 

pembelajaran Learning  Cycle  adalah setiap siswa secara individu belajar materi 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru. Kemudian,hasil belajar individual 

dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan oleh anggota kelompok dan 

semua anggota kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama atas keseluruhan 

jawaban.
17

 

Menurut Fajaroh dan Dasna Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pelajar dapat menguasai 

                                                             
17

Aris Shoimin,68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Ar-

ruzz Media, 2014), h.24 
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kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif.
18

 

Learning Cycle patut dikedepankan karena sesuai dengan teori belajar Piaget, 

teori belajar yang berbasis konstruktivisme.
19

 Implementasi Learning Cycle dalam 

pembelajaran sesuai dengan pandangan konstruktivis, yaitu : 

a. Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara bermakna 

dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman 

siswa. 

b. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimilki siswa. Informasi 

baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu. 

c. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan 

pemecahan masalah.
20

 

Dengan demikian pembelajaran Learning  Cycle  adalah pembelajaran yang 

terdapat tahapan yang tertata dan terkonsep jelas untuk menjadikan siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Langkah-langkah  dalam Learning Cycle Tipe 7 E 

Model pembelajaran Learning Cycle (LC) pertama kali dikembangkan oleh 

Karplus dan Their yang tergabung dalam program Sains Sekolah Dasar yaitu Science 

                                                             
18

  Binti, Purbo, Sumarjono,”Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap 

Prestasi Belajar Fisika dan Sikap Ilmiah Siswa Kelas X SMAN 7 Malang”  Jurnal Penelitian (FMIPA 

Universitas Negeri Malang (UM), 2012), h.2 
19

 Aris Shoimin, Loc.Cit 
20

Ibid. h.61 
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Curriculum Improved Study (SCIS) USA pada tahun 1967. 
21

 Model pembelajaran 

Learning Cycle pada awalnya terdiri dari tiga fase, yaitu : 

1. Eksplorasi (Exploration) yaitu memberikan siswa pengalaman langsung 

yang berhubungan dengan lingkungan disekitar mereka yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan alam. 

2. Pengenalan konsep (Concept Introduction) yaitu memungkinkan siswa untuk 

membangun pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam melalui interaksi 

dengan teman sebaya, teks  dan guru. 

3.  Aplikasi konsep (Concept Application) yaitu mengharuskan siswa 

menerapkan pemahaman mereka dengan situasi atau masalah yang baru.
22

 

The Biological Science Curriculum Study (BSCS) yang diketuai oleh Bybee 

pada tahun  1993  mengembangkan metode penelitian konstuktivisme yang disebut 

Learning Cycle Tipe 5 E tahapan tersebut terdiri atas  (a) pembangkitan minat 

(engagement), (b) eksplorasi (exploration), (c) penjelasan (explanation), (d) elaborasi 

(elaboration), dan (e) evaluasi (evaluation).
23

 

                                                             
21

Deborah L.Hanuscin dan Michele H. Lee, Using the Learning cycle as a Model for 

Teaching the Learning Cycle to Presevice Elementary Teachears, journal of elementary science 

education,Vol.20, No.2 (2008), h.51  
22

Ibid. 
23

Ahmed. O. Qarareh, The Effect of Using the Learning Cycle Method in Teaching Science on 

the Educational Achievement of the Sixth Graders(Education Science Faculty. Jordan: Tafila Technical 

University, 2012),.h.123 
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Model pembelajaran Learning  Cycle 5  E kemudian dikembangkan dan 

diperinci lagi menjadi  Learning Cycle Tipe 7 E yang terdiri dari elicit, engage, 

explore, explain, elaborate, evaluate dan extend. Model ini membagi engage menjadi 

elicit dan engage serta mengembangkan  elaborate dan  evaluate menjadi tiga 

komponen yaitu elaborate, evaluate dan extend. 

Model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dipilih untuk penelitian ini 

karena  didalam model ini terdapat fase atau tahapan pembelajaran yang lengkap, 

yang lebih tertata serta terorganisir dari Learning  Cycle 3 fase maupun  Learning  

Cycle 5  E. Serta model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dianggap mampu 

memotivasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, bersifat student 

centered, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar terutama dalam 

pembelajaran IPA Biologi dan dipercaya mampu meningkatkan sikap ilmiah peserta 

didik dilihat dari beberapa penelitian-penelitian pendidikan yang dilakukan. 

Tabel 2.1 

Tahapan-tahapan Pada  Setiap Fase dari Pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E 

 

Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Elicit  

 
 Menggali pengetahuan 

awal siswa dengan 

memberikan  

pertanyaan-pertanyaan 

seputar kejadian sehari-

hari yang dekat dengan 

siswa terkait materi 

yang akan dipelajari 

 Merespon pertanyaan 

guru sesuai dengan 

pengetahuan awal yang 

mereka miliki 
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2. Engage  Membuka pengetahuan 

siswa dan 

mengembangkan    rasa 

keingintahuan siswa 

dengan melakukan 

kegiatan demonstrasi, 

menunjukkan video, 

gambar, bercerita atau 

dengan aktivitas lain 

yang menarik 

 Memberitahu siswa 
tentang ide dan rencana 

pembelajaran 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

3. Explore  Membagi kelas menjadi 
beberapa kelompok 

 

 

 

 Mengarahkan dan 
membimbing siswa 

melakukan kegiatan  

penyelidikan dan diskusi 

 Melakukan kegiatan 
observasi, bertanya, 

mencatat data, dan 

menafsirkan hasil 

praktikum 

 Melakukan kegiatan 
diskusi sesuai dengan 

hasil penyelidikan 

4. Explain  Mengarahkan siswa untuk 

menjelaskan konsep-

konsep dan definisi-

definisi awal yang 

didapatkan dari tahap 

explore 

 Memberikan penguatan 
materi  

 Salah satu kelompok 

siswa mempresentasikan 

hasil praktikum dan 

diskusi 

 

 Memperhatikan 
penjelasan guru 

5. Elaborate  Memberikan 

permasalahan baru 

berkaitan dengan materi 

yang dipelajari 

 Berdiskusi secara 

kelompok untuk 

menerapkan simbol-

simbol,  definsi-definisi, 

konsep-konsep, dan 

keterampilan yang 

diperoleh untuk 

menyelesaikan 

permasalahan baru yang 

diberikan oleh guru 

6. Evaluate  Mengecek tingkat  Menjawab pertanyaan 
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pemahaman siswa dengan 

mengajukan pertanyaan 

dari guru 

7. Extend   Membimbing siswa untuk 
memperluas 

pemahamannya 

 Berfikir, mencari, 
menemukan dan 

menjelaskan contoh 

penerapan lain dari 

materi yang dipelajari 

 Mencari hubungan 

konsep yang lain yang 

sudah atau belum 

dipelajari 

(Sumber : Eisenkraft, 2003:57-59 dengan modifikasi)
24

 

 

c. Kelebihan dan Kekurangan  Learning Cycle Tipe 7 E 

Kelebihan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E, adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran dilibatkan secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

2. Siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain. 

3. Siswa mampu mengembangkan potensi individu yang berhasil dan berguna, 

kreatif, bertanggung jawab, mengaktualisasikan, dan mengoptimalkan 

dirinya terhadap perubahan yang terjadi. 

4. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Adapun kekurangan Learning Cycle Tipe 7 E, adalah sebagai berikut : 

                                                             
24

 Erni, Wartono, Asim, Efektivitas Model Pembelajaran Learning Cycle Disertai Resitasi 

Terhadap Motivasi DAN Prestasi Belajar Siswa Kelas XI MAN 3 Malang, (Jurnal Penelitian 

Universitas Negeri Malang (UM), 2014), h.4 
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1. Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang mengusai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran. 

2. Menurut  kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

3. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. 

4. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana 

dan melaksanakan pembelajaran.
25

 

 

 

2. Teknik Talking Stick 

a. Pengertian Talking Stick 

Talking stick (tongkat berbicara) adalah metode yang pada mulanya 

digunakan oleh penduduk asli  Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau 

menyampaikan pendapat dalam suatu forum (pertemuan antar suku).
26

 Talking Stick 

telah digunakan selama berabad-abad oleh suku-suku Indian sebagai alat menyimak 

secara adil dan tidak memihak. Tongkat berbicara sering digunakan kalangan dewan 

untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak berbicara. Pada saat pimpinan rapat 

mulai berdiskusi dan membahas masalah, ia harus memegang tongkat. Tongkat akan 

pindah ke orang lain   apabila ia ingin berbicara atau menanggapinya. Dengan cara ini 

                                                             
25

 Aris Shoimin, Op.Cit, h.61-62 
26

Ibid.  
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tongkat berbicara akan berpindah dari satu orang ke orang lain jika orang tersebut 

ingin mengemukakan pendapatnya. Apabila semua mendapatkan giliran berbicara, 

tongkat itu lalu dikembalikan lagi ke ketua / pimpinan rapat. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa Talking Stick sebagai tanda seseorang mempunyai hak 

suara (berbicara) yang diberikan secara bergiliran/bergantian.
27

 

Teknik Talking Stick digunakan dalam proses pembelajaran, dalam teknik ini  

dibentuk  dalam kelompok dengan bantuan tongkat. Kelompok  yang  memegang 

tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka 

mempelajari materi pokoknya. Kegiatan ini diulang terus-menerus  sampai semua 

kelompok mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru.
28

 

Teknik ini merupakan salah satu teknik dalam model pembelajaran kooperatif, 

teknik  pembelajaran ini juga dapat diterapkan kepada masing-masing peseta didik, 

siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta 

didik mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran Talking Stick sangat cocok 

diterapkan bagi peserta didik SD, SMP, dan SMA/SMK. Selain untuk melatih 

berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

membuat peserta didik aktif. 
29

 

                                                             
27

Ibid. h.197-198  
28

  Miftahul Huda,Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran,(Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2013), h.38 
29

 Aris Shoimin, Op.Cit, h. 198 
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Talking Stick  ini  termasuk kedalam model pembelajaran aktif yang mampu 

membantu siswa mengingat apa yang telah mereka pelajari dan menguji kemampuan 

yang telah mereka terima pada saat guru menyajikan materi pembelajaran.
30

  Jadi 

setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan tujuan tersendiri. Tujuan tersebut 

dapat tercapai dengan baik kepada siswa dengan cara menerapkan suatu model 

pembelajaran yang dibantu dengan penggunaan media atau teknik yang tepat salah 

satunya teknik Talking Stick yang dapat membuat siswa dapat mengemukakan 

pendapat dan menjadikan proses belajar di kelas menyenangkan. 

 

b. Tahapan Teknik  Talking Stick 

Adapun sintak teknik Talking Stick adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya ± 20cm. 

2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan mempelajari 

materi pelajaran. 

3. Siswa berdiskusi membahas masalah yangterdapat dalam wacana. 

4. Setelah siswa selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, 

guru mempersilahkan siswa untuk menutup isi bacaan. 

                                                             
30

 I Gst A A Wahyudiantari, Dsk. Pt.Parmiti, Wayan Romi Sudhita, Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Multimedia Pembelajaran Interaktif Dalam 

Meningkatkan Hasi Belajar IPA,Vol.3. No.1  (Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha, 2015). 
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5. Guru mengambil tongkat dan memberikannya kepada salah satu siswa, 

setelah itu guru memberi pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar 

siswa  mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

6. Guru memberi kesimpulan 

7. Guru melakukan evaluasi/penelitian. 

8. Guru menutup pembelajaran.
31

 

c. Kelebihan dan Kekurangan  Talking Stick 

Kelebihan teknik Talking Stick, sebagai berikut : 

1. Menguji kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. 

2. Melatih peserta didik memahami materi dengan cepat. 

3. Memacu agar peserta didik lebih giat belajar (belajar dahulu sebelum 

pelajaran dimulai) 

4. Peserta didik berani mengemukakan pendapat. 

Adapun kekurangan dari teknik Talking Stick, adalah sebagai berikut : 

1. Membuat siswa senam jantung. 

2. Siswa yang tidak siap tidak bisa menjawab. 

3. Membuat peserta didik tegang 

4. Ketakutan akan pertanyaan yang akan diberikan oleh guru.
32

 

                                                             
31

 Miftahul Huda, Op.Cit. h.225 
32

 Aris Shoimin, Op.Cit. .h.199 
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3. Tahapan  Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Disertai 

Teknik Talking Stick  

a. Langkah Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Disertai 

Teknik Talking Stick 

 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Disertai 

Teknik Talking Stick 

No. Kegiatan 

1.   PENDAHULUAN 

 Kegiatan Pembuka  

 Guru memulai kelas dengan mengucapkan salam 

 Guru meminta do‟a bersama sebelum memulai pembelajaran 

 Guru mengecek daftar kehadiran siswa 

 Guru memberikan apersepsi. 

 Guru memberikan  motivasi. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2.   KEGIATAN  INTI 

 Fase Elicit 

 Guru menggali pengetahuan awal siswa seputar kejadian 

sehari-hari yang berhubungan dengan materi pelajaran. 

 Guru memakai tongkat talking stick untuk menunjuk 

beberapa siswa agar mereka  mengemukakan pendapat. (Guru 

berkeliling kemudian memberikan tongkat kepada siswa 

secara acak, kemudian siswa yang menerima tongkat 

memegang tongkat tersebut lalu  menjawab pertanyaan atau 

memberikan pendapat yang diperintahkan oleh guru, dan 
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seterusnya). 

 Fase Engage 

 Guru membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa 

keingintahuan siswa. 

 Guru memaparkan materi secara umum  dengan bercerita, 

menunjukkan video dan gambar mengenai materi yang 

diajarkan. 

 Fase  Explore 

 Guru meminta siswa untuk  dibagi menjadi beberapa 

kelompok. 

 Guru membagi LKK untuk dikerjakan tiap kelompok lalu 

didiskusikan secara kelompok untuk mendapatkan 

keseluruhan jawaban yang benar. 

 Guru mengarahkan dan membimbing siswa untuk diskusi 

kelompok  

 Fase  Explain 

 Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

didik  

 Guru menggunakan tongkat  Talking Stick untuk memilih 

siswa yang akan menyampaikan hasil diskusi pada tiap 

kelompok. (Guru memerintahkan  kelompok yang ditunjuk 

untuk berdiri lalu tongkat di pegang  siswa secara bergiliran  

menghitung dengan angka ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.. dst)  dan ketika 

guru mengatakan “stop” maka siswa yang terakhir memegang 

tongkat harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, 

dan seterusnya berlaku bagi semua kelompok). 

 Guru memberikan penguatan materi setelah semua kelompok 

selesai presentasi dan berdiskusi. 
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 Guru menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal 

yang didapatkan dari tahap explore. 

 Fase Elaborate 

 Guru memberikan permasalahan baru berkaitan dengan 

materi  

 Guru mengarahkan dan membimbing siswa berdiskusi secara 

kelompok untuk menyelesaikan tugas baru yang diberikan 

oleh guru  

 Guru meminta salah satu siswa untuk presentasi pada  tiap 

kelompok untuk  menyampaikan hasil diskusi  

 Guru menggunakan  memakai teknik Talking Stick (Guru 

mulai berhitung dan mengatakan “stop” maka siswa yang 

terakhir memegang tongkat harus mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, dan seterusnya berlaku bagi semua 

kelompok) 

 Guru  kembali memberikan penguatan materi setelah semua 

kelompok selesai presentasi dan berdiskusi. 

 Fase Evaluated 

 Guru mengecek tingkat pemahaman siswa dengan 

mengajukan pertanyaan  yang berhubungan denga materiyang 

telah diajarkan tadi 

 Guru  meggunakan teknik Talking Stick. (Guru mengelilingi 

siswa sambil memegang tongkat untuk memilih siswa yang 

akan menjawab pertanyaan secara acak dan siswa yang 

mendapat tongkat talking stick harus memegang tongkat dan 

menjawab pertanyaan dari guru). 

 Fase Extend 

 Guru membimbing siswa untuk memperluas pemahamannya 
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mengenai materi yang diajarkan. 

 Guru menjelaskan contoh penerapan tentang materi yang 

dipelajari. 

 Guru menunjuk siswa untuk mencoba menyampaikan 

kesimpulan materi yang diajarkan  pada hari ini memakai 

teknik talking stick. (Guru menunjuk  beberapa siswa secara 

acak untuk menyampaikan kesimpulan dengan tongkat, siswa 

yang memegang tongkat harus menyampaikan kesimpulan 

pelajaran). 

 Guru menyampaikan  kesimpulan secara benar mengenai 

materi pembelajaran yang diajarkan. 

3.   KEGIATAN  PENUTUP 

 Guru menanyakan tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

yang telah dilakukan sebagai bahan masukan dan saran untuk 

pembelajaran selanjutnya 

 Guru meminta siswa untuk belajar materi yang akan dipelajari 

untuk pertemuan selanjutnya  

 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

 

 

 

 

 

4. Sikap Ilmiah 

a. Pengertian Sikap  Ilmiah 
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Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan 

untuk mereaksi atau merespon (response tendency) dengan cara yang relatif tetap 

terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
33

 

Dalam arti sempit sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut 

Bruno (1978) yang dikutip Muhibbin Syah sikap (attitude) adalah kecenderungan  

yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau 

barang tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu 

kecenderungan siswa untuk bertindak denga cara tertentu.
34

 

Menurut Muslich (2008) sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada 

diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. 

Sikap ilmiah mengandung dua makna yaitu attitude toward science dan attitude of 

science. Sikap yang pertama mengacu pada sikap terhadap sains sedangkan sikap 

yang kedua mengacu pada sikap yang melekat setelah mempelajari sains. Jika 

seseorang memiliki sikap tertentu, orang itu cenderung berperilaku secara konsisten 

pada setiap keadaan.
35

 

 

b. Macam-macam Sikap Ilmiah 

                                                             
33

 Muhibbin Syah, Op.Cit.  h.150 
34

Ibid. h.123  
35

 Syarifah Widya. Ulfa, Pembelajaran Berbasis Praktikum: Upaya Mengembangkan Sikap 

Ilmiah Siswa Pada Pembelajaran Biologi Vol. VI,No. 1. (Sumatera Utara : Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sumatera Utara, 2016).h.66 
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“Menurut Arthur A Carin sikap ilmiah  adalah scientific attitude is a positive 

or negative sentiment or mental state, that is learned and organized through 

experience on the affective and conative responses of an individual toward some 

other individual object, or event. Artinya sikap ilmiah adalah keadaan mental positif 

atau negative yang dipelajari dan di susun melalui tanggapan afektif dari seseorang 

terhadap orang lain, benda atau terhadap kejadian”.
36

 

 

Adapun beberapa indikator sikap ilmiah yang di adaptasi dan dikembangkan  

dari framework Arthur A Carin adalah sebagai berikut : 

1. Rasa Ingin Tahu (Being Curios) 

Rasa ingin tahu adalah sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang di pelajarinya, dilihat, dan didengarnya 

2. Mengutamakan Bukti (Insisting on Evidence) 

Mengutamakan bukti adalah tindakan atau sikap yang menyimpulkan 

permasalahan berdasarkan bukti yang ada dilapangan 

3. Bersikap Skeptis (Being Skeptical) 

Skeptis adalah sikap tidak mudah percaya terhadap suatu hal secara langsung 

sebelum ada fakta yang membuktikannya  

4. Mau Menerima Perbedaan Dan Menghormati Pandangan Yang Berbeda 

(Accepting Ambiguity) 

Mau menerima perbedaan dan menghormati pandangan yang berbeda disebut 

juga sebagai sikap toleransi saling menghargai perbedaan yang ada 

 

                                                             
36

 Arthur A. Carin. Teaching Science Through Discovery.(Colombus : Merril Publishing 

Company, 1997),  h. 14-17 
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5. Bekerja Sama (Being Cooperative) 

Bekerja sama adalah sikap yang selalu berupaya  membantu dan meringankan 

beban atau masalah yang ada secara bersama dengan anggota yang lainnya 

6. Berfikir Kritis (Taking a  positive approach to failure)  

Berfikir kritis merupakan pola berfikir dengan melakukan sesuatu secara 

kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari bukti-bukti 

yang dimiliki
37

 

Banyak ilmuwan yang menambahkan seperangkat budi pekerti yang 

melengkapi sikap ilmiah, yang disebut “panca sikap ilmiah,” seperti : 

1. Tabah hati :  sabar dan tawakal dalam segala kesukaran 

2. Keras hati :  berminat/berhasrat dan bersemangat 

3. Rendah hati : seperti ilmu padi, kian merunduk kian berisi 

4. Jujur  :  tidak melakukan apa yang salah/buruk, melainkan  

     mengamalkan apa yang benar dan apa yang tidak 

5. Toleran : menenggang/mengharga pendapat/pandangan/pikiran     

             orang lain meski bertentangan dengan pendiriannya,  

 kemudian berupaya untuk mencapai mufakat/kesamaan                                                           

pandang.
38

 

 

                                                             
37

 Ibid, h.14-17 
38

 Soetriono, SRDm Rita Hanafie, Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

ANDI,2007), h. 171 
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c. Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran IPA (Biologi) 

Dalam pembelajaran IPA, khususnya Biologi berisi materi-materi berupa 

fakta, konsep, teori, hukum-hukum dan prinsip tentang alam beserta fenomena yang 

terjadi didalamnya. Produk IPA tersebut tidak diperoleh berdasarkan fakta semata, 

melainkan berdasarkan data yang telah teruji melalui serangkaian eksperimen dan 

penyelidikan. Melalui eksperimen tersebut dapat menjelaskan mengenai alam beserta 

fenomena yang ada didalamnya. Eksperimen beserta penjelasan mengenai alam dan 

fenomena yang ada didalamnya dapat terjadi karena ada dorongan rasa ingin tahu 

yang tinggi dari para ilmuan tersebut. Para ilmuan kemudian mempelajari, membuat 

eksperimen, mengumpulkan data dan menyimpulkan temuan. Dengan demikian, 

membelajarkan IPA, khususnya Biologi selain membelajarkan konsep, prinsip, 

hukum, teori, prosedur, juga membelajarkan sikap ilmiah.
39

 

Sikap ilmiah dapat mengembangkan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga 

dapat mengambil keputusan, mengembangkan sampai mencari jawaban, mendekati 

masalah dengan berfikir terbuka, berlatih memecahkan masalah, objektif, jujur, teliti, 

mampu bekerjasama, dan senang meneliti. Langkah mengembangkan sikap ilmiah 

dengan metode ilmiah yang meliputi : pengamatan, membuat eksperimen, 

mengumpulkan data, dan menyimpulkan temuan.
40
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d.  Upaya Mengembangkan Sikap Ilmiah Pada Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran IPA, khususnya Biologi dalam kelas-kelas yang dilakukan guru 

cenderung menggunakan strategi pembelajaran tradisional. Padahal, pada hakikatnya 

IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. 

IPA dikatakan sebagai proses yaitu menyangkut cara kerja untuk memperoleh hasil 

(produk) yang disebut dengan produk ilmiah. Proses  sampai menghasilkan produk 

tersebut perlu ada sikap yang konsisten terhadap sains untuk menaati aturan dalam 

kerja ilmiah. Sikap konsisten terhadap sains tersebut dikatakan sebagai sikap ilmiah. 

Dengan demikian, sikap ilmiah tidak akan bisa berkembang di dalam diri siswa 

apabila guru hanya menggunakan strategi pembelajaran yang tradisional.
41

 

Magno (dalam Karhami, 2000) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk 

mengembangkan sikap ilmiah adalah dengan memperlakukan siswa seperti ilmuan 

muda sewaktu anak mengikuti pembelajaran sains. Artinya ada keterlibatan secara 

langsung anak dalam proses pembelajaran. Anak diajak mencari pengalaman 

belajarnya sendiri. Sehingga anak menjadi aktif baik secara fisik maupun mental saat 

mengikuti pembelajarannya. Dan siswa akan mendapatkan kesan tersendiri dari 

pengalaman belajarnya. Akibatnya akan membawa pengaruh terhadap pembentukan 

pola tindakan  siswa yang selalu didasarkan pada hal-hal yang bersifat ilmiah.
42
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5. Kajian Materi Protista 

a. Kajian Kurikulum Materi Protista 

 

Tabel 2.3 

Kajian Kurikulum Materi Protista 

 

 

Kompetensi  

Inti 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator 

 

Materi 

KI 1. 

Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama yang 

dianutnya. 

KI 2. 

Mengembangkan 

perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli, 

santun, ramah, 

lingkungan, 

gotong royong, 

kerjasama, cinta 

damai, responsif 

dan pro-aktif dan 

menunjukkan 

sikap sebagai 

bagian dari solusi 

atas berbagai 

permasalahan 

bangsa dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan  sosial 

dan alam serta 

dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI 3. 

3.6  

Mengelom 

pokkan 

protista 

berdasarkan 

ciri-ciri 

umum kelas 

dan 

mengaitkan 

peranannya 

dalam 

kehidupan 

 

4.6  

 Menyajikan 

laporan hasil  

investigasi 

tentang 

berbagai 

peran  

protista 

dalam 

kehidupan  

 

 Mengidentifika
si  ciri-ciri 

umum protista 

 Mengidentifika

si  ciri-ciri 

umum protista 

mirip hewan, 

protista mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur  

 Mengelompok
kan golongan 

protista  mirip 

hewan,  

protista mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur dengan 

prinsip  

klasifikasi 

 Menjelaskan 
peranan  

protista mirip 

hewan,  

protista mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur dalam 

kehidupan 

 Menulis hasil  
pengamatan 

1.  Protista Mirip 

Hewan 

 Ciri Umum : 

Ukuran tubuh 

mulai dari 10 

mikron-6 mm dan 

bentuk bervariasi  

 Klasifikasi : 

a. Rhizopoda  

b. Flagellata  

c. Cilliata  

d. Sporozoa 

 Peranan : 

Enthamoeba 

disentriae, 

penyebab disentri 

 

 

2. Protista Mirip 

Tumbuhan 

 Ciri Umum : 

Tumbuhan talus, 

memiliki klorofil 

dan ersifat 

eukariotik 

 Klasifikasi : 

a. Euglenophyta 

b.  Pyrropphyta  

c. Chlorophyta  

d. Chrysophyta  

e. Phaeophyta  

f. Rhodophyta  
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Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesuai dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah. 

KI 4.  

Mengolah, 

menalar, dan 

menyaji dalam 

ranah konkrit dan 

ranah abstrak  

terkait dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

praktikum 

tentang ciri-ciri 

protista mirip 

hewan, protista 

mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur 

berbentuk 

gambar dan 

ulasan 

 Menyusun 

laporan tertulis 

hasil 

pengamatan 

dan hasil 

diskusi 

penggolongan 

klasifikasi 

protista mirip 

hewan, protista 

mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur 

 Menulis 
laporan tertulis 

hasil diskusi  

peran protista 

mirip hewan, 

protista mirip 

tumbuhan dan 

protista mirip 

jamur   dalam 

kehidupan 

 

 Peranan : 

Chlorella sebagai 

bahan  obat obatan 

 

 

 

3. Protista Mirip 

Jamur 

 Ciri Umum : 

Memiliki sel 

berflagela, 

memiliki dinding 

sel yang tersusun 

oleh zat selulosa, 

membentuk spora 

diploid dan hasil 

meiosis berupa 

gamet. 

 Klasifikasi : 

a. Myxomiycota 

b.Acrasimycota 

c. Oomycota 

 Peranan: 

Pyhtophtora sp. : 

Penyebab penyakit 

late blight yang 

menyerang tanaman 

budidaya  
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sekolah secara 

mandiri, dan 

mampu 

menggunakan 

metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

Sumber : Dokumen  Silabus SMA NEGERI 8 Bandar Lampung Semester Genap 

Tahun Ajaran 2016/2017 Kelas X. 

 

b. Pengertian Protista 

Protista (Yunani, protos = pertama) merupakan organisme eukariot pertama atau 

paling sederhana, protista memiliki membrane inti sel. Kajian evolusi menyatakan 

bahwa protista merupakan oragnisme yang paling awal (tertua). 

c.  Protista Mirip Hewan 

1. Ciri Umum Protista Mirip Hewan : 

2. Ukuran tubuh mulai dari 10 mikron-6 mm 

3. Bentuk bervariasi yaitu asimetris, bilateral simetris, radial simetris dan spiral 

4. Bergerak dengan flagel, pseudopodia, silia atau dengan gerakan sel itu sendiri 

5. Cara hidupnya bebas, komensalisme, mutualisme, parasit 

2. Klasifikasi Protista Mirip Hewan :  

1. Rhizopoda (sarkodina),  

2. Flagellata (mastigosphora) 

3. Cilliata (Ciliophora) 

4. Sporozoa 

3. Peranan Protista Mirip Hewan  : 

1.  Enthamoeba histolyca, Enthamoeba disentriae, penyebab disentri 

2. Trypanasoma brucei, penyakit tidur di Afrika 

3. Leishmania, penyebab penyakit kala-azar 
43

 

d. Protista Mirip Tumbuhan  

                                                             
43

 Irnaningtyas. Biologi untuk SMA/MA kelas X. (Jakarta : Erlangga, 2016), h.188 
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1.  Ciri Umum Protista  Mirip Tumbuhan : 

1.  Tumbuhan talus  

2.  Memiliki klorofil 

3.  Bersifat eukariotik 

4.  Hidup di air atau tempat basah 

 

 

2. Klasifikasi  Protista  Mirip Tumbuhan :  

1. Filum Euglenophyta (ganggang uniseluler)  

2. Filum Pyrropphyta (ganggang api)  

3. Filum Chlorophyta (alga hijau) 

4. Filum Chrysophyta (alga keemasan), 

5. Filum Phaeophyta (alga coklat) 

6. Filum Rhodophyta (alga merah) 

3. Peranan Protista Mirip Tumbuhan  :  

1. Chlorella sebagai bahan  obat obatan, kosmetik, dan bahan mkanan. 

2. Laminaria menghasilkan asam alginat sebagai bahan  pembuat gel  

3. Diatom sebagai bahan  alat gosok  

e. Protista Mirip Jamur  

1. Ciri Umum Protista Mirip Jamur  : 

2. Memiliki sel berflagela pada suatu waktu dalam siklus hidupnya 

3. Khusus pada jamur air, memiliki dinding sel yang tersusun oleh zat selulosa 

4. Membentuk spora diploid dan hasil meiosis berupa gamet 

2. Klasifikasi Protista Mirip Jamur :  

1. Myxomycota (Jamur Lendir ) 

2. Acrasiomycota (Jamur Lendir Seluler) 

3. Oomycota (Jamur Air) 

3.  Peranan Protista Mirip Jamur  : 

1. Saprolegnia sp. : Parasit pada ikan,menyebabkan kematian pada ikan air tawar 
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2. Plasmopara viticola : Parasit pada tanaman anggur 

3. Pythium sp. : Penyebab penyakit rebah semai pada bibit tanaman 

4. Fuligo septica  : Sebagai pengurai zat organik menjadi anorganik.
44

 

 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran Learning 

Cycle Tipe7 E telah banyak dilakukan, antara lain oleh Qulud dkk, penelitiannya 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  dapat 

memberikan respon yang kuat terhadap pembelajaran Biologi.
45

 Serta penelitian Binti 

Ni‟matul Khoiri dkk yang menunjukkan dengan model pembelajaran Learning Cycle 

7 E dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik 
46

. Salah satu penelitian mengenai 

teknik Talking Stick yaitu penelitian I Gst A A Wahyudiantari dkk, menunjukkan 

penelitian dengan teknik Talking Stick berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA.
47

 

Telah banyak penelitian yang relevan yang menggunakan model pembelajaran 

Learning Cycle. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmed O.Qarareh dalam 

jurnalnya yang berjudul “ The Effect of Using the Learning Cycle Method in 

Teaching Science on the Educational  Achievement of the Sixth Graders”,Int J Sci,  

(2012), 4(2), h. 123 – 132, Deborah L.Hanuscin dan Michele H. Lee dalam jurnalnya 

                                                             
44

  Ibid. h. 208  
45

 Qulud, Wahidin, Yuyun, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7 E Untuk 

meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi Kelas XI di SMA N 1 

Arjawinangun, Vol.5. No.1 (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2015), h.1. 
46

 Binti,Purbo, Sumarjono, Op.Cit h.1 
47

 I  Gst A A Wahyudiantari, Dsk. Pt.Parmiti, Wayan Romi Sudhita, Op.Cit h.1 
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yang berjudul “Using the Learning cycle as a Model for Teaching the Learning Cycle 

to Presevice Elementary Teachears, journal of elementary science education,Vol.20, 

No.2 (2008), h.51 – 66.
48

 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmed O. Qarareh dan Deborah L. 

Hanuscin serta Michele H. Lee telah menunjukkan adanya pengaruh dalam penerapan 

model pembelajaran Learning Cycle dalam proses pembelajaran khususnya dalam 

mata pelajaran IPA.
49

 Hal ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian – 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  disertai teknik Talking Stick 

memberi kesempatan terhadap peserta didik untuk berpartisipasi lebih aktif karena 

model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  bersifat student centered sehingga  

tercipta suasana yang kondusif dan menyenangkan. 

Model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  disertai teknik Talking Stick ini 

diharapkan dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik dalam pembelajaran 

Biologi. Model ini merupakan model cooperatif karena mengutamakan kerjasama 

kelompok didalamnya. Dimana dalam belajar kelompok akan meningkatkan 

munculnya indikator sikap ilmiah siswa. Semakin baik model dan teknik 

pembelajaran  yang digunakan guru maka akan semakin baik pula sikap ilmiah 

                                                             
48

 Deborah L.Hanuscin,  Michele H. Lee, Op.Cit. h.1  
49

 Ahmed O.Qarareh, Op.Cit. h.1 



59 
 

 
 

peserta didik. Untuk mengetahui lebih jelasnya pengaruh kolaborasi model 

pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  dan teknik Talking Stick terhadap sikap 

ilmiah peserta didik dapat digambarkan melalui diagram kerangka berfikir sebagai 

berikut : 

 

 

  

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin atau kemungkinan kebenarannya paling 

tinggi. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

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

pengumpulan data.  

Secara teknik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi 

yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. 

Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji 

melalui statistik sampel.
50

 

a. Hipotesis Penelitian 

                                                             
50

  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.68 

Pengaruh Kolaborasi Model 

pembelajaran Learning Cycle Tipe 

7 E  dan teknik Talking Stick 

Sikap Ilmiah Peserta 

Didik 
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Ada pengaruh kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  dan 

teknik Talking Stick terhadap sikap ilmiah peserta didik Kelas X SMA 

NEGERI 8 Bandar Lampung. 

b. Hipotesis Statistik 

Ho : Tidak ada pengaruh kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7 E  dan teknik Talking Stick terhadap sikap ilmiah peserta didik Kelas X 

SMA NEGERI 8 Bandar Lampung  (µo ≠ µ1) 

H1 : Ada pengaruh kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 

E  dan teknik Talking Stick terhadap sikap ilmiah peserta didik Kelas X SMA 

NEGERI 8 Bandar Lampung (µo = µ1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

 Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SMA Negeri 8 Bandar 

Lampung yang beralamat di Jalan Laks. Malahayati No. 10 Telukbetung 

Selatan Bandar Lampung.. 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 September  2017 sampai 

dengan tanggal 12 Oktober  2017,  terhadap peserta didik kelas X  

semester ganjil  Tahun Pelajaran 2016/2017 SMA NEGERI 8 Bandar 

Lampung. 

 

B. Metode Penelitian 

Pada  penelitian ini digunakan penelitian  kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
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instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah di tetapkan.
51

 

Metode yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah metode Quasi 

Eksperimen. Menurut  Sugiyono, Quasi Eksperimen  adalah desain yang memiliki 

kelompok kontrol sehingga tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar  yang  mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
52

 Desain penelitian 

yang digunakan adalah “Posttest-Only Control Design“.
53

 Rancangan penelitian 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian  

Kelas Perlakuan Test 

Eksperimen X O1 

Kontrol Y O2 

 

Keterangan :  

X = Perlakuan dengan menggunakan kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7 E Dan Teknik Talking Stick pada kelas eksperimen  

Y = Perlakuan dengan menggunakan model Direct Instruction (DI) pada kelas 

kontrol 

O1 =  Nilai angket dan lembar observasi sikap ilmiah kelas eksperimen 

O2  =  Nilai angket dan lembar observasi sikap ilmiah kelas control 

 

 

 

                                                             
51

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.14 
52

Ibid. h. 114  
53 Ibid. h. 227 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu : 

1. Variabel bebas (X)  adalah model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E 

dan teknik Talking Stick. 

2. Variabel terikat (Y) adalah Sikap Ilmiah. 

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

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Hubungan Variabel X dan Y 

Keterangan : 

X = Learning Cycle Tipe 7 E dan Talking Stick. 

Y = Sikap ilmiah 

 

 

D. Populasi dan  Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian  ditarik kesimpulannya.
54

 Populasi dalam penelitian ini yaitu 

                                                             
54

Ibid. h. 117 

X Y 
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seluruh peserta didik kelas X semester genap Tahun ajaran 2017/2018 SMA Negeri 8 

Bandar Lampung.  

Tabel 3.2 

Data Peserta Didik Kelas X SMA 8 Bandar Lampung                        

 Tahun Pelajaran 2017-2018 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. X 1 11 22 33 

2. X 2 14 16 30 

3. X 3 12 20 32 

Total 37 58 95 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
55

 Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas. Kelas pertama sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai kelas kontrol.  

Kedua kelas  yang dipilih  akan menggunakan teknik pengambilan sampel  

menggunakan Cluster Random Sampling (teknik acak kelas), karena sampel dianggap 

memiliki karakteristik yang homogen. Pengambilan sampel secara acak atau random 

dapat dilakukan dengan menggunakan bilangan random, komputer, maupun  dengan  

undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai dengan 

jumlah anggota populasi. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk 

                                                             
55

Ibid. h. 118  
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menjadi anggota sampel.
56

 Adapun berdasarkan undian pengambilan sampel terhadap 

kelas X SMA N 8 Bandar Lampung  didapat kelas  X1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas  X2 sebagai kelas kontrol. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal- hal yang ia ketahui.
57

 Dalam penelitian ini menggunakan angket sikap 

ilmiah yang telah di validasi oleh para dosen ahli. Angket sikap ilmiah  berupa 

pertanyaan posttes angket sikap ilmiah siswa yang akan diberikan pada akhir 

pertemuan. 

2. Lembar Observasi  

Observasi  diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik  

terhadap  gejala  yang tampak pada objek penelitian.
58

 Menurut Sutrisno Hadi (dalam 

Sugiyono) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam 

penelitian ini juga menggunakan lembar observasi sikap ilmiah yang telah di validasi 

oleh para dosen ahli. Data yang dikumpulkan  melalui observasi  adalah sikap ilmiah 

                                                             
56

Ibid. h.121  
57

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h.194  
58

Margono, Metodologi  Penelitian  Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014),h. 158  
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yang muncul selama proses pembelajaran,  pengamatan pembelajaran oleh guru  

selama pelaksanaan  pembelajaran.  

3. Dokumentasi  

Menurut Arikunto, teknik dokumentasi  artinya peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
59

 Teknik  ini untuk mendapatkan data-data 

tentang keadaan sekolah,siswa dan lainnya sebelum diadakan tes yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga tahapan, yaitu prapenelitian, pelaksanaan 

penelitian, dan tahap akhir penelitian. Langkah -langkah tahapan tersebut sebagai 

berikut : 

1. Pra Penelitian 

Kegiatanyang dilakukan pada pra penelitian sebagai berikut : 

a. Membuat surat izin penelitin pendahuluan. 

b. Mengadakan observasi  ke sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi keadan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kontrol. 

                                                             
59

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 201 
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d. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E  disertai Teknik Talking Stick pada kelas 

eksperimen dan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction pada 

kelas kontrol. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rancangan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), angket, lembar observasi, dan Lembar 

Kerja Kelompok (LKK).  

2. Pelaksanaan  Penelitian 

Tahapan pelaksanaan  penelitian, meliputi : 

a. Membuka pembelajaran. 

b. Membagi kelompok belajar, masing-masing kelompok terdiri 5-6orang 

siswa. 

c. Siswa melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E  disertai Teknik Talking Stick pada kelas 

eksperimen dan menggunakan model pembelajaran Direct Instruction pada 

kelas kontrol. 

d. Selama proses pembelajaran para observer menilai sikap ilmiah dengan 

lembar observasi selama proses pembelajaran tanpa menggangu jalannya 

pembelaran dari awal sampai akhir. 

e. Memberikan posttes angket sikap ilmiah siswa  pada akhir pertemuan  

f. Mencatat semua kejadian faktual selama proses pembelajaran. 

g. Penelitian dilaksanakan selama 3 kali pertemuan.  
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3. Tahapan Akhir Penelitian 

Tahapan  akhir dari penelitian ini adalah : 

a. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada tahapan 

pelaksanaan  penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh 

selama penelitian. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau  fasilitas  yang  digunakan oleh  peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
60

 

1. Validitas Instrumen  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan sutu instrumen.
61

 Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap  data dari variabel yang diteliti secara tepat.
62

 Validitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan validitas isi  dan validitas butir soal.  

 

                                                             
60

Ibid. h. 203 
61

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.211  
62
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69 
 

 
 

Keterangan : 

a. Uji validitas isi untuk aspek bahasa, keterbacaan, struktur isi angket di 

validasi oleh Dosen Ahli Pembimbing Skripsi. 

b. Uji keterbatasan secara publik, diuji cobakan di sekolah melalui 

bimbingan dengan guru biologi di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. 

Setelah uji validitas isi dilakukan, melalui serangkaian revisi atau perbaikan 

pernyataan yang terdapat pada angket sikap ilmiah dan lembar observasi sikap ilmiah 

yang akan digunakan, maka diperoleh hasil bahwa instrumen yang digunakan yaitu 

angket sikap ilmiah dan lembar observasi layak digunakan untuk mengamati sikap 

ilmiah. Proses validasi ahli dilakukan dengan cara memberikan instrumen yang telah 

dibuat kepada masing-masing validator. Pelaksanaan validasi dilakukan dengan cara 

validator membaca dan mengamati instrumen yang dikembangkan. Hasil dari validasi 

dari para ahli melalui skor yang diperoleh yaitu berada pada kategori baik. Adapun 

komentar dan saran dari para ahli yaitu untuk memperbaiki pernyataan dalam angket 

sikap ilmiah dan lembar observasi sikap ilmiah siswa agar lebih sesuai dengan model 

yang digunakan untuk mengamati angket sikap ilmiah siswa. Untuk mengetahui 

kriteria uji validitas sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Kriteria Validitas Butir Soal 

No Rentang  Klasifikasi  

1 0.8 – 1.00 Sangat tinggi 

2 0.6 – 0.79 Tinggi 

3 0.4 – 0.59 Sedang 

4 0.2 – 0.39 Rendah 

5 0.0 – 0.19 Sangat rendah 

 

Uji validitas selanjutnya dilakukan dengan melakukan uji validitas butir soal 

dengan menggunakan program anates V4. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

Soal Nomor Butir Soal 

Valid 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25,  26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 dan 39 

Invalid 1, 3, 11, 12, 15, 24, 27, 30, 34, dan  40 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nomor butir soal yang valid berjumlah 30 

soal dan nomor butir yang tidak valid berjumlah 10 soal.  Jadi soal yang digunakan 

sebanyak 30 butir soal pernyataan.  

2. Realibilitas Instrumen 

Realibitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesutu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
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tersebut sudah baik.
63

 Pengujian reliabilitas instrument  menggunakan program 

anates V4 dengan kriteria pengujian. Untuk mengetahui kriteria uji validitas sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 

Kriteria Uji Reliabilitas 

No. Kriteria Uji Keterangan 

1. ≥ 0,70 Reliable 

2. < 0, 69 Tidak Reliable 

 

Berdasarkan pengujian reliabilitas instrument  menggunakan program anates 

V4 diperoleh nilai sebesar 0,85 dengan korelasi sebesar 0,74 dan dapat disimpulkan 

bahwa data reliable.  

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat 

kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang 

(proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes 

hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah.
64

 Pengujian tingkat sukar  

menggunakan program anates V4 diperoleh pada tabel berikut ini : 
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Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.221  
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Tabel 3.6 

Tingkat Kesukaran 

Kategori Soal Nomor Butir Soal 

Sukar 3, 12, 24, dan 27 

Sedang 4, 6,  22, 26, 30, 31, 33, 34 dan 40 

Mudah 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 29, 32, 38 dan 39 

Sangat Mudah 1, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 35, 36 dan 37 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada kategori sukar terdapat 4 

nomor butir soal, kategori sedang terdapat 8 nomor butir soal, kategori mudah 

terdapat 16  nomor butir soal dan pada kategori sangat mudah terdapat 11 nomor butir 

soal. 

4.  Daya Beda 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 

mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta 

didik yang belum/kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu.
65

 

Pengujian daya beda menggunakan program anates V4 dan disajikan dalam 

lampiran. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis  Data Angket Sikap ilmiah  
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Salah satu cara menganalisis data angket  berdasarkan skala likert. Skala 

Likert merupakan teknik self report bagi pengukuran sikap dimana subjek diminta 

untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap 

masing-masing pernyataan.
66

 Pernyataan pada penelitian ini berjumlah 30 soal yaitu 

14 pernyataan positif dan 16 pernyataan negatif. Skala yang digunakan adalah skala 

4, angket diisi dengan memberikan ceklis pada lembar jawaban  yaitu “sangat setuju” 

(4), “setuju” (3), “tidak setuju” (2) dan “sangat tidak setuju “(1). Selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan rumus : 

 

P = 
 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑥  𝑓  

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  
x 100 

 

Keterangan : 

 

P : Jumlah  persentase yang dicapai pada setiap alternative jawaban 

F : Frekuensi peserta didik yang memilih suatu alternative jawaban 

 

Rata-rata persentase setiap aspek yang dinilai ditentukan dengan cara 

menentukan jumlah persentase setiap butir aspek    dibagi banyaknya butir yang 

ditanyakan pada aspek butir tesebut. 

2. Analisis Data Lembar Observasi Sikap Ilmiah 

Pada penelitian ini menggunakan lembar observasi. Lembar observasi dengan 

menggunakan kriteria penilaian berdasarkan indikator sikap ilmiah sesuai dengan 
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sikap yang ada pada peserta didik. Untuk menghitung lembar observasi di gunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

Lembar Observasi  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒   

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  
 x 100 

  

3. Analisis Sikap Ilmiah Siswa 

Sikap ilmiah siswa diperoleh dari  hasil gabungan nilai angket sikap ilmiah 

siswa yang diperoleh dan nilai hasil lembar observasi sikap ilmiah siswa yang 

diperoleh lalu dibagi rata-rata
67

. Untuk menghitung nilai sikap ilmiah menggunakan 

rumus sebagai berikut:   

 

Nilai Sikap Ilmiah  =  
𝑨  𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒏𝒈𝒌𝒆𝒕 + 𝑩 (𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑳𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊)

𝟐
 

Berdasarkan perhitungan hasil nilai sikap ilmiah maka ditentukan pengkategorian 

sikap ilmiah siswa sebagai berikut :  

Tabel 3.7 

Kategori Sikap Ilmiah Siswa 

Nilai Sikap Ilmiah Kategori 

85 – 100 Sangat Tinggi 

70 – 84 Tinggi 

55 – 69 Sedang 

40 – 54 Rendah 

25 – 39 Sangat Rendah 
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I. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas  ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel  yang diteliti 

berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormlan adalah uji Liliefors.
68

 

Dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a) Hipotesis  

H0 : Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

b) Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar 

c) Menentukan    nilai Z dari tiap-tiap data, dengan rumus : 

Z = 
𝑿𝒊−ẍ

𝑺
 

Keterangan : 

S : Simpangan baku dan tunggal 

Xi : Data tunggal 

X : Rata-rata data tunggal 

d) Menentukan  besar peluang untuk masing-masing nilai  Z  berdasarkan rumus 

tersebut  dengan f(Z𝑖) = P (Z = Z𝑖) 
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e) Menghitung ferekuensu kumulatif dari masing-masing nilai Z tersebut dengan 

S (Z), tentukan nilai 𝐿0  dengan rumus yang paling besar dan bandingkan 

dengan nilai 𝐿𝑡  dari tabel liliefors dengan rumus  𝐿0 = Max I F (z) – S (Z𝑖) I 

f) Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

HI : Data tidak berdistribusi normal 

Tolak H0 jika 𝐿0 > 𝐿𝑡   Terima H0 jika 𝐿0  ≤  𝐿𝑡  
 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan antar dua keadaan 

atau populasi. Uji yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians.
69

 

F = 
𝑽𝟏

𝑽𝟐
 

Keterangan : 

F : Homogenitas 

𝑉1 : Varians  Terbesar 

𝑉2 : Varians  Terkecil  

 

Adapun kriteria untuk uji homogenitas adalah : 

H0 : Data bersifat homogen 

HI : Data tidak homogen 

Tolak H0 jika F  > F𝑡    Terima H0 jika F  ≤  F𝑡  

 

 

3. Uji Hipotesis dengan Uji-T 

Jika data berdistribusi normal dan homogen ,maka untuk menguji 

menggunakan uji – t. Rumusnya yaitu : 
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𝒕 =  
𝒙𝟏− 𝒙𝟐

 (
𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏
+

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
)

 

Dengan : 

   S  = 
 𝒏𝟏−𝟏  𝑺𝟏𝟐+ 𝒏𝟐 −𝟏 𝑺𝟐𝟐

 𝒏𝟏+  𝒏𝟐
 −𝟐

 

Keterangan : 

Ẋ1 : rata-rata data kelompok satu 
 

Ẋ2  : rata-rata data kelompok dua 

 

𝑛1  : banyaknya data kelompok satu 
 

𝑛2  : banyaknya data kelompok dua 
 

𝑆1  : simpangan baku kelompok satu 

 𝑆2  : simpangan baku kelompok dua 

 t    : hasil hitung distribusi t 

 𝑆2  : nilai standar deviasi gabungan 
70

 

 

Dengan : 

H0  : Tidak ada pengaruh  signifikan  kolaborasi model pembelajaran  Learning 

Cycle Tipe 7 E dan  teknik Talking  Stick terhadap sikap ilmiah peserta didik.  

H1 : Ada pengaruh   signifikan  kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle 

Tipe 7 E dan teknik Talking Stick terhadap sikap ilmiah peserta didik. 

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah : 

H0 ditolak, jika thitung  > ttabel. 

HI  diterima, jika thitung < ttabel, dengan ∝ = 0,05 (5%) 
71
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 Ibid. h.146 
71
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Angket Sikap  Ilmiah 

Data angket sikap ilmiah peserta didik diperoleh saat pertemuan akhir 

pembelajaran yang berbentuk pernyataan berjumlah 30 soal dengan skala nilai 1–4 

jika pertanyaan negatif  dan skala 4-1 jika pertanyaan positif. Sikap ilmiah yang 

diteliti terdiri dari 6 indikator yaitu rasa ingin tahu, mengutamakan bukti, bersikap 

skeptis, menerima pendapat, bekerja sama, dan berfikir kritis. Berdasarkan data nilai 

posttest angket sikap ilmiah pada materi protista  dapat dilihat pada peserta didik 

kelas eksperimen serta kelas kontrol berikut ini : 

Tabel 4.1 

Nilai Angket Sikap Ilmiah pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kriteria Nilai Posttest Angket 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai tertinggi 98 90 

Nilai terendah 72 71 

Jumlah 3276 2868 

Rata-rata 83 80 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai posttest yang diperoleh kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan walaupun hanya berbeda tipis. 

Nilai posttest kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Learning 

Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick  nilai rata-rata nya lebih tinggi dari kelas 

kontrol yang menggunakan model Direct Instruction (DI). Untuk nilai rata-rata 

posttest kelas eksperimen yaitu 83 dan untuk kelas kontrol nilainya 80.  

Peningkatan rata-rata nilai angket sikap ilmiah  dapat dilihat pada diagram 

berikut ini : 
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Gambar 4.1 

Diagram Hasil Angket Sikap Ilmiah  

 

Pada gambar 4.1 diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan nilai tertinggi, 

nilai terendah dan nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai 

tertinggi peserta didik kelas eksperimen sebesar 98 sedangkan kelas kontrol sebesar 

90, sedangkan nilai terendah pada kedua kelas terdapat perbedaan yang sangat tipis 

yaitu pada kelas eksperimen sebesar 72 sedangkan kelas kontrol sebesar 71. 

Berdasarkan hasil angket sikap ilmiah  peserta didik diperoleh ketercapaian 

indikator-indikator sikap ilmiah  pada materi protista dalam lampiran dan tabel 

berikut ini :   

Tabel 4.2 

Persentase Hasil  Angket Sikap Ilmiah Kelas Eksperimen 

No Indikator Persentase 

1.  Rasa Ingin Tahu 80,55 % 

2.  Bekerjasama 86,96 % 

3.  Mengutamkan Bukti 79,32 % 

4.  Bersikap Skeptis 82,00 % 

5.  Menerima Perbedaan 83,71 % 

6.  Berfikir Kritis 86,36 % 
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Rata-rata 83,15 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 didapatkan hasil angket sikap ilmiah peserta didik 

kelas eksperimen indikator ketercapaian tertinggi adalah bekerjasama sebesar 86,96 

%, kemudian berfikir kritis sebesar 86,36 %, menerima perbedaan sebesar 83,71 %, 

bersikap skeptis sebesar 82,00 %, rasa ingin tahu sebesar 80,55 %  dan indikator 

ketercapaian terendah adalah mengutamakan bukti sebesar 79,32 %.  

Tabel 4.3 

Persentase Hasil  Angket Sikap Ilmiah Kelas Kontrol 

No Indikator Persentase 

1.  Rasa Ingin Tahu 76,52 % 

2.  Bekerjasama 76,33 % 

3.  Mengutamakan Bukti 82,38 % 

4.  Bersikap Skeptis 82,91 % 

5.  Menerima Perbedaan 79,16 % 

6.  Berfikir Kritis 81,04 % 

Rata-rata 79,72 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan hasil angket sikap ilmiah peserta didik 

kelas kontrol indikator ketercapaian tertinggi adalah bersikap skeptis sebesar 82,91 

%,  kemudian mengutamakan bukti sebesar 82,38 %, berfikir kritis sebesar 81,04 %, 

menerima perbedaan sebesar 79,16 %, rasa ingin tahu sebesar 76,52 % dan indikator 

ketercapaian terendah adalah bekerjasama sebesar 76,33 %.  
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Gambar 4.2 

Diagram Persentase Ketercapaian Angket Sikap Ilmiah 

 

 

Berdasarkan dari analisis ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah peserta 

didik kelas eksperimen dan  kelas kontrol diatas dapat dilihat pada kelas eksperimen 

diperoleh hasil rata-rata ketercapaian dari semua indikator sikap ilmiah  lebih tinggi 

dibanding kelas kontrol. Dalam hal ini indikator bekerjasama yaitu pencapaian 

tertinggi  pada kelas eksperimen sedangkan  pada kelas kontrol merupakan 

pencapaian yang terendah. Hal ini dapat terjadi karena pada kelas eksperimen 

peserta didik semangat dalam proses pembelajaran karena pada kelas eksperimen 

pendidik menggunakan Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick 

sedangkan pada kelas kontrol peserta didik kurang mengutamakan kerjasama 

kelompok dalam proses pembelajaran. Pada kelas kontrol pendidik menggunakan 

model pembelajaran Direct Intruction (DI). 

2. Data Hasil Lembar  Observasi Sikap Ilmiah  

Observasi sikap ilmiah siswa menggunakan lembar observasi yang  disi oleh 

observer.  Lembar observasi diisi oleh  observer pada tiap pertemuan  yaitu selama 3 
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90
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kali pertemuan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Lembar observasi 

berbentuk pernyataan sikap ilmiah yang dilakukan peserta didik selama 

pembelajaran yang terdiri dari 6 indikator yaitu rasa ingin tahu, mengutamakan 

bukti, bersikap skeptis, menerima pendapat, bekerja sama, dan berfikir kritis dengan 

skala nilai 1–4 jika pertanyaan negatif  dan skala 4-1 jika pertanyaan positif.  

Berdasarkan data hasil lembar observasi sikap ilmiah siswa dapat dilihat nilai 

hasil lembar observasi sikap ilmiah peserta didik kelas eksperimen serta kelas 

kontrol dalam lampiran dan bentuk tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 

Nilai Hasil Lembar Observasi Sikap Ilmiah Siswa 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kriteria Nilai Lembar Observasi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai tertinggi 96 93 

Nilai terendah 57 58 

Jumlah 1927 1640 

Rata-rata 81 76 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai nilai hasil lembar observasi 

sikap ilmiah peserta didik yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki perbedaan. Nilai lembar observasi sikap ilmiah peserta didik kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas control. Untuk nilai rata-rata hasil lembar 

observasi sikap ilmiah peserta didik kelas eksperimen yaitu 81 dan untuk kelas 

kontrol nilainya 76.  

Berdasarkan data hasil lembar observasi sikap ilmiah selama 3 kali pertemuan 

dapat dilihat  persentase ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah  selama 

pembelajaran pada materi protista. Persentase data hasil lembar  observasi sikap 

ilmiah peserta didik kelas eksperimen serta kelas kontrol disajikan dalam lampiran 

dan bentuk tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

Persentase Hasil  Lembar Observasi  Sikap Ilmiah  

Kelas Eksperimen 

No Indikator Persentase 
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1.  Rasa Ingin Tahu 78,28 % 

2.  Bekerjasama 80,80 % 

3.  Mengutamakan Bukti 82,57% 

4.  Bersikap Skeptis 80,30 % 

5.  Menerima Perbedaan 83 08 % 

6.  Berfikir Kritis 81,56 % 

Rata-rata 81,10 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan hasil lembar  observasi sikap ilmiah peserta 

didik kelas eksperimen indikator ketercapaian tertinggi adalah menerima perbedaan 

sebesar 83,08 %, kemudian mengutamakan bukti sebesar 82,57 %, berfikir kritis 

81,56 %, bekerjasama sebesar 80,80 %, bersikap skeptis sebesar 80,30 % dan 

indikator ketercapaian terendah adalah rasa ingin tahu sebesar 78,28 %.  

 

Tabel 4.6 

Persentase Hasil  Lembar Observasi  Sikap Ilmiah  

Kelas Kontrol 

No Indikator Persentase 

1.  Rasa Ingin Tahu 75,83  %   

2.  Bekerjasama 78,61  %   

3.  Mengutamakan Bukti 74,72  %   

4.  Bersikap Skeptis 74,44  %   

5.  Menerima Perbedaan 75,27  %   

6.  Berfikir Kritis 76,66 %   

Rata-rata 76,00  %   

 

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil lembar  observasi sikap ilmiah peserta 

didik kelas kontrol indikator yang ketercapaian tertinggi adalah bekerjasama sebesar 

78,61 %, kemudian berfikir kritis sebesar 76,66 %, rasa ingin tahu sebesar  75,83 %, 

menerima perbedaan sebesar 75,27 %, mengutamakan bukti sebesar 74,72 dan 

indikator ketercapaian terendah adalah bersikap skeptis sebesar 74,44 %.  
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Gambar 4.3 

Diagram Persentase Ketercapaian  Lembar Observasi Sikap Ilmiah 

 

Berdasarkan dari analisis ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah peserta 

didik kelas eksperimen dan  kelas kontrol yang dilihat dari hasil lembar observasi 

sikap ilmiah peserta didik, data tersebut juga menunjukkan peningkatan sikap ilmiah 

pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol selama 3 kali pertemuan. 

Dalam hal ini indikator menerima perbedaan  yaitu persentase  pencapaian tertinggi  

pada kelas eksperimen sedangkan  pada kelas kontrol merupakan persentase 

pencapaian tertinggi adalah indikator bekerja sama.  

3. Hasil  Sikap Ilmiah Siswa  

Hasil  sikap ilmiah siswa ditentukan berdasarkan gabungan nilai yang didapat 

dari angket sikap ilmiah siswa dan nilai dari hasil lembar observasi sikap ilmiah 

siswa, agar dapat dilihat kesesuaian instrument penelitian antara angket dan lembar 

observasi sikap ilmiah selama proses pembelajaran.  Adapun hasilnya terdapat  dalam 

lampiran dan disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil  Sikap Ilmiah Siswa 

 
 

No. 

 

Kategori 

 

Nilai             

Sikap Ilmiah 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas  

Kontrol 

Jumlah Siswa 

33 orang 

Jumlah Siswa 

30 orang 
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1. Sangat Tinggi 85  - 100 8 Orang 5 Orang 

2.  Tinggi 70  -  84 24 Orang 17 Orang 

3.  Sedang 55  -  69  1 Orang 8 Orang 

4.  Rendah 40  -  54 - - 

5.  Sangat Rendah 25  -  39 - - 

Rata-rata 82,03  77,88 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil sikap ilmiah siswa yaitu pada kelas 

eksperimen dengan rata-rata nilai sikap ilmiah  sebesar 82,03 dengan jumlah siswa 

33 orang didapatkan pada kategori sangat tinggi sebanyak  8 orang dan pada kategori 

tinggi sebanyak 24 orang dan kategori sedang sebanyak 1 orang. Sedangkan kelas 

kontrol dengan rata-rata nilai sikap ilmiah  sebesar 77,88 dengan  jumlah siswa 

sebanyak 30 orang  didapatkan pada kategori sangat tinggi sebanyak 5 orang, pada 

kategori tinggi sebanyak 17 orang dan pada kategori sedang sebanyak 8 orang.  

 

Gambar 4.4 

Diagram Hasil Sikap Ilmiah Siswa 

 

Hasil  sikap ilmiah siswa yang didapatkan melalui angket dan lembar 

observasi menunjukkan pada kelas eksperimen mendapat nilai yang tinggi atau 

meningkat daripada kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran  
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Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick yang dapat membuat peserta 

didik aktif serta dapat mengekspresikan diri dan dapat menunjukkan sikap ilmiah  

yang peserta didik lakukan.  

B. Analisis Data 

1. Uji  Normalitas  

Uji normalitas  ini menggunakan uji kenormalan adalah uji Liliefors. 

Perhitungan uji normalitas disajikan dalam lampiran dan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasil  Uji Normalitas 

 

Karakteristik 

Hasil Sikap Ilmiah   

Hasil 

 

Interpretasi Kelas  

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Lhitung 0,12293515 0,13787374 Lhitung ≤ Ltabel  Berdistribusi 

normal Ltabel  0,1518 0,159 

 

Berdasarkan tabel 4.8 uji normalitas dari jumlah sampel kelas eksperimen 33 

peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 30 peserta didik dengan taraf signifikan 5% 

(0,05), kesimpulan dibuat berdasarkan pada ketentuan pengujian hipotesis 

normalitas, yaitu jika Lhitung ≤ Ltabel maka dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Lhitung ≤ Ltabel maka data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varians. 

Perhitungan uji homogenitas disajikan dalam lampiran dan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas  

 

Karakteristik 

Hasil Sikap Ilmiah  

Hasil 

 

Interpretasi Kelas 

Kontrol 

Kelas 

eksperimen 

Fhitung 1, 231 Fhitung ≤ Ftabel Homogen 

Ftabel 1, 8232 
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Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji homogenitas hasil sikap ilmiah siswa, dapat 

dilihat bahwa  Fhitung 1, 231 ≤ Ftabel 1, 8232 sehingga Fhitung ≤ Ftabel  dan dapat 

dinyatakan bahwa data tersebut homogen.  

 

C. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui adanya  pengaruh model 

pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick terhadap sikap 

ilmiah peserta didik kelas X SMA NEGERI 8 Bandar Lampung pada materi protista. 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas diketahui bahwa kedua kelas 

berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan pengujian hipotesis  dengan 

menggunakan rumus independent Uji T Polled Varians yang disajikan dalam 

lampiran dan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Hipotesis Uji T  Polled Varians 

Karakteristik  

Hi 

diterima 
Thitung Ttabel  Interpretasi 

2,437617  1,999624 Thitung 2,437617  > Ttabel  1,999624 

 

Kesimpulan uji T dilihat dengan membandingkan antara Thitung  dan Ttabel.. Jika 

Thitung > Ttabel , maka Ho ditolak dan Hi diterima. Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui  

Thitung > Ttabel yaitu 2,437617  > 1,999624 dengan ini menunjukkan bahwa hipotesis 

diterima, artinya  model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik 

Talking Stick berpengaruh terhadap sikap ilmiah siswa  pada pembelajaran Biologi 

pada materi Protista. 

D. Pembahasan 

 Pada penelitian ini penulis bertindak sebagai guru dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking 

Stick pada kelas X 1 sebagai kelas eksperimen yang  berjumlah  33 orang  dan  

menggunakan model pembelajaran  Direct Instruction  pada kelas X2 sebagai kelas 

kontrol yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 kali pertemuan 

pada materi  Biologi yaitu mengenai Protista .  

 Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa angket sikap ilmiah 

dan lembar observasi sikap ilmiah pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dengan 
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menggunakan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking 

Stick begitu juga  pada kelas  kontrol yang menggunakan model pembelajaran  Direct 

Instruction. Angket sikap ilmiah yaitu angket posttest yang di berikan pada akhir 

pertemuan yaitu pertemuan ketiga  dan lembar observasi sikap ilmiah siswa diambil 

dari selama 3 kali pertemuan dalam proses pembelajaran Biologi pada materi protista  

yang dilakukan observer dengan mengamati sikap ilmiah peserta didik.  

 Soal atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa angket 

posttes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria indikator sikap ilmiah dan 

sudah diuji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran dan uji daya beda sebagai 

uji kelayakan soal. Instrumen pada penelitian ini sebelumnya diuji validasi isi oleh 

validator dari jurusan pendidikan Biologi yaitu Bapak Akbar Handoko, M. Pd dan Ibu 

Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd.  

Materi protista ini seharusnya pada saat praktikum dilakukan di laboratorium 

IPA SMA N 8 Bandar Lampung, tetapi pada saat peneliti mengadakan penelitian 

laboratorium tersebut masih dalam kondisidi renovasi jadi aktivitas praktikum 

pengamatan Biologi dilakukan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

membawa semua peralatan pengamatan praktikum yang dibutuhkan kedalam kelas. 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick,  tipe  7 E pada 

model pembelajaran Learning Cycle adalah elicit, engage, explore, explain, 

elaborate, evaluate, dan extend. Pada teknik talking stick yaitu tongkat berbicara akan 

berpindah dari satu siswa ke siswa lain, dalam hal ini peneliti menggunakan dua cara 

yaitu  pertama guru menunjuk siswa dan siswa yang ditunjuk atau yang mendapat 

talking stick harus memegang talking stick dan harus menjawab pertanyaan yang 

diberikan guru begitu seterusnya sambil guru berkeliling kelas dan menunjuk siswa 

secara acak.  Cara ini digunakan pada tahapan pembelajaran  pada fase elicit, engage, 

dan evaluate. Sedangkan cara kedua  talking stick dipegang oleh siswa secara 

bergiliran sambil siswa menghitung angka dari 1 (satu) sampai seterusnya, ketika 

guru mengatakan “stop” maka siswa yang terakhir memegang talking stick harus 

menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat atau mempresentasikan sesuai 

dengan apa yang guru perintahkan 

 Pertemuan pertama di awal pembelajaran guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama kemudian guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

seperti  Apakah kalian pernah terkena penyakit DBD atau malaria? pasti kalian 

menjawab nyamuk. Apa penyebab penyakit tesebut karena terdapat protista didalam 
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tubuh kita yang menjadikan nyamuk sebagai vektor pembawanya, apakah protista 

tersebut hewan? dalam apersepsi ini  guru bertanya menggunakan tongkat talking 

stick lalu siswa yang di tunjuk menggunakan talking stick menjawab pertanyaannya. 

Kemudian guru memberikan motivasi yaitu : apakah terdapat protista yang berbeda 

pada nyamuk yang menyebabkan penyakit tersebut muncul? guru mengaitkan tentang 

kekuasaan Allah SWT mengenai nyamuk dan mengingatkan agar manusia dapat 

hidup sehat agar terhindar penyakit yang berasal dari nyamuk. Guru menyampaikan  

tujuan pembelajaran.  

 Selanjutnya pada kegiatan inti pada tahap pertama yaitu fase elicit. Pada fase 

elicit ini dimana guru menggali pengetahuan awal siswa  seputar kejadian sehari-hari 

menggunakan talking stick dan siswa menjawab dengan pertanyaan : “ Selain 

penyakit DBD dan malaria, apakah kalian pernah menderita penyakit diare? apa 

yang menyebabkan kita menderita diare ? apakah karena protista juga dan apakah 

jenis protista hewan itu. Siswa menjawab pertanyaan dari guru setelah memegang 

talking stick. 

  Selanjutnya pada  fase engage, dalam fase ini guru mengembang kan minat 

& rasa keingin tahuan peserta didik dengan  bercerita mengenai protista mirip hewan 

yang menyebabkan berbagai penyakit dalam kehidupan  melalui slide PPT (Power 

Point) dan siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan siswa mendengarkan 

penjelasan materi yang disampaikan guru serta guru sesekali menggunakan talking 

stick untuk melihat  rasa keinginantahuan siswa. 

Tahap ketiga adalah  fase explore, pada fase explore ini guru menyuruh  untuk 

peserta didik membentuk 6 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Setelah semua 

kelompok berkumpul  di posisinya masing-masing. Guru membagi Lembar Kerja 

Kelompok (LKK) yaitu LKK pengamatan Protista mirip hewan pada masing-masing 

kelompok kemudian  guru mengarahkan untuk  menyiapkan alat dan bahan yang 

digunakan  seperti mikroskop, pipet tetes, kaca preparat, gelas kimia tisu, botol, 

penggaris dan alat tulis lainnya untuk melakukan pengamatan Protista mirip hewan, 

lalu  guru membimbing  siswa dalam melakukan pengamatan. Pada LKK  

pengamatan protista mirip hewan ini  terdapat permasalahan dimana siswa harus 

mengamati macam – macam air yang mengandung protista mirip hewan kemudian air 

tersebut diamati melalui mikroskop dan digambar setelah mendapat spesies protista 

yang diamati, kemudian siswa menjelaskan ciri-ciri umum serta habitat protista mirip 

hewan  lalu  siswa menganalisis data dengan  berdiskusi dengan teman sekelompok 

berdasarkan data yang didapat dan diamati   serta dapat membuat kesimpulan tentang 
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protista mirip  hewan yang diamati pada pertemuan pertama ini. Kemudian pada 

tahap akhir fase ini siswa mencatat hasil pengamatan di LKK pengamatan Protista 

mirip hewan. 

  Tahap keempat adalah fase explain, pada fase explain yaitu guru 

mengarahkan setiap kelompok untuk presentasi kedepan kelas.  Guru mengarahkan 

peserta didik untuk  menggunakan talking stick. Penggunaan teknik talking stick 

pada fase ini adalah talking stick dipegang oleh siswa secara bergiliran pada tiap 

kelompok dan di berikan ke kelompok lain sambil siswa menghitung angka dari 1 

(satu) sampai seterusnya, ketika guru mengatakan “stop” maka siswa yang terakhir 

memegang talking stick harus mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang 

telah dilakukan pada fase explore sebelumnya dan dilakukan secara berulang-ulang. 

Setelah semua kelompok sudah presentasi maka guru memberikan penguatan materi 

dan  membimbing peserta didik menjelaskan konsep–konsep yang didapat dari tahap 

explore. 

Tahap kelima adalah fase elaborate, pada fase  guru memberikan tugas 

kembali yaitu Protista mirip hewan  yang tidak ditemukan di pengamatan dicari  di 

buku  acuan Biologi dan literatur yang benar mengenai jenis, klasifikasi dan 

peranannya  yang lengkap  lalu di tulis untuk melengkapi tabel pengamatan di LKK 

Protista mirip hewan kemudian setelah selesai guru menyuruh untuk 

mempresentasikan hasil diskusi  tersebut. Guru kembali menggunakan talking stick 

Setelah tiap kelompok melakukan persentasi gurukembali  memberikan penguatan 

materi.  

Tahap keenam adalah  fase evaluate, pada fase ini guru mengecek tingkat 

pemahaman siswa dengan mengajukan pertanyaan mengenai  materi protista mirip 

hewan  hari ini yang telah dipelajari  dengan menggunakan talking stick mengelilingi 

siswa. Siswa yang mendapat talking stick harus   menjawab pertanyaan dari guru. 

Tahap ketujuh adalah fase extend, pada fase ini guru  membimbing  untuk 

memperluas pemahamannya dan menghubungkan konsep lain terhadap materi yang 

dipelajari hari ini. Selanjutnya kegiatan penutup guru  mengajak peserta didik untuk 

menyimpulkan pelajaran hari ini dan mengingatkan siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya  mengenai protista mirip tumbuhan, kemudian guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz hamdalah dan mengucapkan salam. 

 Pertemuan kedua guru  memberikan apersepsi berupa pertanyaan “Apakah 

kalian pernah makan rumput laut, pasti kalian sering menemukannya di dalam es 
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campur, mengapa rumput laut bisa kita makan, apakah rumput laut merupakan 

tumbuhan?. guru bertanya menggunakan  talking    stick. Setelah itu guru  

memberikan motivasi berupa pertanyaan “apa kalian pernah melihat atau menonton 

di televisi banyak sekali berbagai macam organisme yang hidup di laut salah satunya 

alga. Banyak sekali keanekaragaman protista yang ada di laut yang harus kita 

ketahui dan syukuri. Kemudian guru  menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

Fase elicit menjelaskan konsep materi protista terlebih dahulu mengenai ciri 

umum serta pengolongannnya. Guru menggali pengetahuan awal siswa  seputar 

kejadian sehari-hari dengan pertanyaan : “apa kalian pernah melihat danau  berwarna 

merah atau hijau menurut kalian apa yang menyebabkan danau air tawar terlihat 

merah atau hijau dalam air   tersebut, apakah penyebabnya juga protista ?” guru 

bertanya  menggunakan talking stick selanjutnya pada fase engage guru 

mengembang kan minat & rasa keinginan tahuan peserta didik dengan  bercerita 

mengenai protista yang hidup di air tawar dan di  air laut melalui slide PPT dan 

menggunakan talking stick untuk bertanya kepada murid. Selanjutnya pada pada fase 

explore guru  menyuruh  siswa bergabung dengan kelompok kemarin dan guru  

membagi LKK Protista mirip tumbuhan pada masing-masing kelompok selanjutnya 

mengarahkan untuk  menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan Protista mirip tumbuhan lalu guru  membimbing siswa dalam 

melakukan pengamatan melalui LKK  Protista mirip tumbuhan dan menyuruh tiap 

kelompok untuk mencatat hasil pengamatan di LKK Protista mirip tumbuhan. 

Tahap selanjutnya fase explain guru  mengarahkan setiap kelompok untuk 

presentasi kedepan kelas dengan  mengarahkan peserta didik untuk menggunakan  

talking    stick. Kemudian guru  membimbing peserta didik menjelaskan konsep –

konsep yang didapat dari tahap fase explore. Selanjutnya fase elaborate dimana  

guru memberikan tugas kembali  yaitu Protista mirip tumbuhan yang tidak 

ditemukan di pengamatan dicari  di buku  acuan Biologi dan literatur yang benar 

mengenai jenis, klasifikasi dan peranannya  yang lengkap  lalu di tulis untuk 

melengkapi tabel pengamatan di LKK Protista mirip tumbuhan. Kemudian 

menyuruh untuk mempresentasikan hasil diskusi disini guru memberikan talking 

stick kepada siswa lalu guru memberikan penguatan materi dan  menyuruh tiap 

kelompok untuk mengumpulkan LKK.  

Selanjutnya pada fase evaluate  guru mengecek tingkat pemahaman peserta 

didik dengan mengajukan pertanyaan menggunakan talking stick mengelilingi siswa. 

Kemudian pada fase extend  guru  membimbing  untuk memperluas pemahaman nya 
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dan menghubungkan konsep lain terhadap materi yang dipelajari  dan guru mengajak 

peserta didik untuk menyimpulkan pelajaran. 

Pertemuan ketiga guru menyuruh siswa berdoa yang dipimpin oleh ketua 

kelas, guru  menanyakan kabar dan mengabsen kemudian guru  memberikan 

apersepsi berupa pertanyaan seperti :  “Apakah kalian pernah pergi ke hutan dan 

melihat organisme seperti jamur di kayu basah ataupun ditanah ? guru  menggunakan 

talking stick.Setelah itu guru memberikan Motivasi berupa pertanyaan seperti :  

“Ketika kalian melihat berbagai macam jamur yang tumbuh di kayu maupun tempat 

lain, kalian akan melihat beraneka macam jamur. Tetapi dari sekian banyak jamur 

tersebut ternyata ada yang bukan jamur dan hanya menyerupai jamur, diantaranya 

berupa protista yang mirip jamur. Apakah protista mirip jamur tersebut dan 

bagaimanakah bentuknya ? Pendidik mengajak peserta didik untuk bersyukur atas 

keanekaragaman organisme protista jamur yang sangat bervariasi yang telah Allah 

SWT ciptakan untuk manusia pelajari dan ketahui dan Apa yang Allah ciptakan tidak 

sia-sia.dan guru menyampaikan  tujuan pembelajaran. 

 Fase elicit Pendidik  menggali pengetahuan awal siswa  seputar kejadian 

sehari-hari dengan pertanyaan : 

“apakah kalian tahu manfaat jamur? pasti sebagian besar jamur dapat dijadikan 

bahan pangan. Namun apakah kalian tahu manfaat dari protista mirip jamur, apakah 

peranannya ? guru menggunakan talking stick. Peserta didik  merespon atau 

mengemukakan pendapat setelah ditunjuk talking stick. Selanjutnya Fase engage 

guru mengembangkan minat & rasa keinginan tahuan peserta didik dengan  bercerita 

mengenai jenis-jenis protista  mirip jamur melalui slide PPT.  

  Fase explore guru menyuruh  peserta didik bergabung dengan kelompok 

kemarin dan  membagi LKK  pengamatan Protista mirip jamur  pada masing-masing 

kelompok dan mengarahkan melakukan diskusi sesama anggota kelompok  untuk 

mengidentifikasi  gambar pengamatan  Protista mirip jamur  melalui gambar-gambar 

yang ada di LKK dengan melihat buku acuan Biologi dan literatur yang benar 

selanjutnya menyuruh tiap kelompok untuk mencatat hasil identifikasi gambar 

pengamatan Protista mirip jamur  di LKK. Kemudian pada fase explain guru 

mengarahkan setiap kelompok untuk presentasi kedepan kelas menggunakan talking 

stick  setelah itu  membimbing peserta didik menjelaskan konsep – konsep yang 

didapat dari tahap explore dan peserta didik memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan pendidik. 
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 Selanjutnya pada fase elaborate yaitu guru  memberikan tugas kembali  yaitu 

mencari selain yang ada di LKK  jenis lain, klasifikasi dan peranan  lain Protista 

mirip jamur di buku  acuan Biologi dan literatur yang benar lalu di tulis untuk 

melengkapi tabel pengamatan  Protista mirip jamur  di LKK dan guru  menyuruh 

untuk mempresentasikan hasil diskusi  guru  memberikan talking stick kepada 

peserta didik lalu  Peserta didik mempresentasikan setelah  talking stick. berhenti 

pada kelompok mereka. Kemudian guru memberi penguatan materi dan siswa 

mendengarkan penjelasan Peserta didik mendengarkan penjelasan.  Pada  fase 

evaluate guru   mengecek tingkat pemahaman peserta didik dengan mengajukan 

pertanyaan menggunakan talking stick mengelilingi siswa. Pendidik membimbing  

untuk memperluas pemahamannya dan menghubungkan konsep dari semua materi 

protista yang telah di pelajari selanjutnya guru memberikan angket postest  

penelitian sikap ilmiah siswa, dan setelah siswa selesai mengisi angket kemudian 

guru mengakhiri pelajaran dengan membaca lafadz hamdalah dan mengucapkan 

salam.   

 Selama proses pembelajaran berlangsung selama maka observer menilai 

sikap ilmiah yang muncul pada siswa dan menulis nilai sikap ilmiah siswa pada 

lembar observasi, secara keseluruhan selama tiga kali pertemuan terdapat fase-fase 

pada learning cycle 7 E yang menunjukkan sikap ilmiah peserta didik diantaranya 

seperti berdasarkan  fase elicit  dan fase engage  observer dapat melihat indikator 

sikap ilmiah yang muncul pada kelas eksperimen menggunakan lembar observasi 

sikap ilmiah, sikap ilmiah yang muncul diantaranya rasa ingin tahu dan berfikir 

kritis, rasa ingin tahu dapat dilihat karena siswa sangat antusias mendengar 

penjelasan materi protista, dan berfikir kritis dapat dilihat ketika siswa berlomba 

untuk menjawab pertanyaan dari guru menggunakan talking stick. 

 

  

 Berdasarkan  fase explore indikator sikap ilmiah  siswa yang dapat dilihat 

yaitu bekerjasama dimana masing-masing siswa saling membantu dalam 

pengamatan contohnya dalam satu kelompok ada siswa yang  menaruh air dikaca 

preparat, siswa lain ada yang membantu  mengatur mikroskop, menyiapkan alat 

gambar dan lainnya. Selanjutnya  indikator mau menerima perbedaan dimana dapat 

dilihat pada tiap kelompok banyak siswa yang berdebat dengan teman sekelompok 

contohnya siswa menemukan gambar pengamatan protistamirip  , siswa satu 

menyebutkan  nama spesiesnya tetapi siswa lain menyebutkan nama spesies yang 
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berbeda sehingga terjadi perbedaan dan perdebatan tetapi mereka berdiskusi dengan 

baik sehingga menemukan nama spesies yang sebenarnya. Indikator sikap ilmiah 

selanjutnya adalah bersikap skeptis  dimana dapat dilihat ketika  sikap siswa tidak 

mau menerima jawaban atau tidak mudah percaya dengan  pernyataan sebelum 

membuktikannya  dari kelompok lain sebelum siswa tersebut menemukan bukti  

jawaban itu sendiri contohnya dengan berusaha mengamati dengan sabar 

pengamatan yang belum di temukan. Selanjutnya sikap mengutamakan bukti yang 

mendukung sikap skeptis yaitu sikap yang  menyimpulkan permasalahan dalam 

proses pembelajaran. 

Hasil penelitian  berupa angket sikap ilmiah yaitu angket posttest yang di 

berikan pada akhir pertemuan yaitu pertemuan ketiga, berdasarkan data yang 

diperoleh nilai angket posttest sikap ilmiah  peserta didik  kelas eksperimen nilai 

tertinggi sebesar 98 dan nilai terendah sebesar 72 dan mendapatkan nilai rata-rata 83. 

Sedangkan  nilai angket posttest sikap ilmiah  peserta didik  kelas kontrol nilai 

tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah sebesar 71 dan mendapatkan nilai rata-rata 80.  

Dari hasil posttest ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan 

sikap ilmiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil nilai  posttest angket sikap ilmiah  peserta didik diperoleh 

ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah  kelas eksperimen indikator 

ketercapaian tertinggi adalah bekerjasama sebesar 86,96 %, kemudian berfikir kritis 

sebesar 86,36 %, menerima perbedaan sebesar 83,71 %, bersikap skeptis sebesar 

82,00 %, rasa ingin tahu sebesar 80,55 %  dan indikator ketercapaian terendah 

adalah mengutamakan bukti sebesar 79,32 %. Sedangkan ketercapaian indikator-

indikator sikap ilmiah  kelas kontrol indikator ketercapaian tertinggi adalah bersikap 

skeptis sebesar 82,91 %,  kemudian mengutamakan bukti sebesar 82,38 %, berfikir 

kritis sebesar 81,04 %, menerima perbedaan sebesar 79,16 %, rasa ingin tahu sebesar 

76,52 % dan indikator ketercapaian terendah adalah bekerjasama sebesar 76,33 %.  

Berdasarkan hasil nilai dari angket posttest sikap ilmiah dan diperoleh 

persentase ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah peserta didik kelas 

eksperimen dan  kelas kontrol diatas dapat dilihat pada kelas eksperimen diperoleh 

hasil rata-rata ketercapaian dari semua indikator sikap ilmiah  lebih tinggi dibanding 

kelas kontrol. Dalam hal ini indikator bekerjasama yaitu pencapaian tertinggi  pada 

kelas eksperimen sedangkan  pada kelas kontrol merupakan pencapaian yang 

terendah. Hal ini dapat terjadi karena pada kelas eksperimen peserta didik semangat 

dalam proses pembelajaran karena pada kelas eksperimen pendidik menggunakan 
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Learning Cycle Tipe 7 E disertai teknik Talking Stick sedangkan pada kelas kontrol 

peserta didik kurang mengutamakan kerjasama kelompok dalam proses 

pembelajaran. Pada kelas kontrol pendidik menggunakan model pembelajaran Direct 

Intruction (DI). 

Selanjutnya hasil penelitian menggunakan lembar observasi sikap ilmiah 

siswa diambil nilai dari selama 3 kali pertemuan dalam proses pembelajaran Biologi 

pada materi protista  yang dilakukan peserta didik.  Berdasarkan data yang diperoleh 

nilai lembar observasi sikap ilmiah  peserta didik  kelas eksperimen nilai tertinggi 

sebesar 96 dan nilai terendah sebesar 57 dan mendapatkan nilai rata-rata 81. 

Sedangkan  nilai lembar observasi sikap ilmiah peserta didik  kelas kontrol nilai 

tertinggi sebesar 93 dan nilai terendah sebesar 58 dan mendapatkan nilai rata-rata 76.  

Berdasarkan  nilai lembar observasi sikap ilmiah yang diperoleh peserta didik 

dapat dilihat  persentase ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah  selama 

pembelajaran pada materi protista pada kelas eksperimen indikator ketercapaian 

tertinggi adalah menerima perbedaan sebesar 83,08 %, kemudian mengutamakan 

bukti sebesar 82,57 %, berfikir kritis 81,56 %, bekerjasama sebesar 80,80 %, 

bersikap skeptis sebesar 80,30 % dan indikator ketercapaian terendah adalah rasa 

ingin tahu sebesar 78,28 %. Sedangkan pada kelas kontrol indikator yang 

ketercapaian tertinggi adalah bekerjasama sebesar 78,61 %, kemudian berfikir kritis 

sebesar 76,66 %, rasa ingin tahu sebesar  75,83 %, menerima perbedaan sebesar 

75,27 %, mengutamakan bukti sebesar 74,72 dan indikator ketercapaian terendah 

adalah bersikap skeptis sebesar 74,44 %.  

Berdasarkan dari analisis ketercapaian indikator-indikator sikap ilmiah peserta 

didik kelas eksperimen dan  kelas kontrol yang dilihat dari hasil nilai lembar 

observasi sikap ilmiah peserta didik, data tersebut juga menunjukkan peningkatan 

sikap ilmiah pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol selama 3 kali 

pertemuan. Dalam hal ini indikator menerima perbedaan  yaitu persentase  

pencapaian tertinggi  pada kelas eksperimen sedangkan  pada kelas kontrol 

merupakan persentase pencapaian tertinggi adalah indikator bekerja sama.  

Setelah menganalisa hasil nilai posttest angket sikap ilmiah dan lembar 

observasi sikap ilmiah maka terjadi pencapaian kemunculan indikator  sikap ilmiah 

siswa yang berbeda-beda antara persentase tertinggi ataupun terendah pada tiap-tiap 

indikator kelas eksperimen maupun kelas kontrol sehingga kemunculan indikator 

pada angket dan lembar observasi tidak sama sehingga menjadi bervariasi tetapi 



96 
 

 
 

perolehan nilai rata – rata yang didapatkan pada angket dan lembar observasi tidak 

jauh berbeda. 

 Selanjutnya menentukan nilai sikap ilmiah siswa sesuai dengan kategori yang 

telah ditentukan. Sikap ilmiah siswa diperoleh dari  hasil gabungan nilai angket 

sikap ilmiah siswa yang diperoleh dan nilai hasil lembar observasi sikap ilmiah 

siswa yang diperoleh lalu dibagi rata-rata. Hasil nilai sikap ilmiah siswa  didasarkan 

pada kategori sikap ilmiah siswa yaitu  pada kategori “sangat tinggi” dengan 

persentase yang diperoleh sebesar 85%-100%, pada kategori  “tinggi” dengan 

persentase yang diperoleh sebesar 70%-84%, pada kategori “sedang” dengan 

persentase yang diperoleh sebesar 55%-69%, pada kategori “rendah” dengan 

persentase yang diperoleh sebesar 40%-54% dan pada kategori “sangat rendah ” 

dengan persentase yang diperoleh sebesar 23%-39%. Berdasarkan ketentuan 

kategori sikap ilmiah siswa diatas pada kelas eksperimen dengan jumlah siswa 33 

orang didapatkan nilai sikap ilmiah  pada kategori “sangat tinggi” sebanyak  8 orang 

dan pada kategori “tinggi” sebanyak 24 orang dan pada kategori “sedang” sebanyak 

1 orang. Pada kelas eksperimen tidak ada yang berada pada kategori  rendah dan  

sangat rendah.  Sedangkan kelas kontrol dengan dengan  jumlah siswa sebanyak 30 

orang  didapatkan pada kategori “sangat tinggi” sebanyak 5 orang, pada kategori 

“tinggi” sebanyak 17 orang dan pada kategori sedang sebanyak 8 orang. Pada kelas 

kontrol  tidak ada yang berada pada kategori rendah ataupun sangat rendah. 

 Berdasarkan hasil nilai sikap ilmiah diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen berada pada kategori “tinggi” dengan rata-rata persentase sebesar 

82,03%  dan kelas kontrol berada pada kategori “tinggi” dengan rata-rata persentase 

sebesar 77,88%. Kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama nilai sikap ilmiah 

yang di dapatkan rata-rata berada pada kategori “tinggi” tetapi kelas eksperimen 

mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan kesesuaian antara angket sikap ilmiah siswa dan hasil lembar 

observasi sikap ilmiah siswa. 

Dengan peningkatan pencapaian kemunculan sikap ilmiah siswa, maka 

peneliti perlu mengetahui seberapa besar apresiasi siswa terhadap pembelajaran yang 

berlangsung dengan menggunakan angket respon siswa. Angket respon siswa berisi 

20 pernyataan yang akan diisi oleh kelas eksperimen pada pertemuan akhir. Dari hasil 

angket diketahui bahwa respon siswa  memiliki interpretasi yang baik, ini dapat 

dilihat dari perolehan nilai yang didapat  dalam kategori sangat tinggi diperoleh 
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respon sebesar 36,36% dan pada kategori tinggi diperoleh respon sebesar 36,36% dan 

rendah 0%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa selama proses pembelajaran Biologi 

dengan materi protista  dapat disimpulkan bahwa peningkatan sikap ilmiah pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Learning CycleTipe 7  E lebih 

tinggi daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran Direct 

Instruction (DI). Model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E lebih dapat 

memunculkan sikap ilmiah siswa dalam sintak-sintaknya di bandingkan model 

pembelajaran Direct Instruction (DI).  

Hasil penelitian ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E telah banyak dilakukan, antara 

lain oleh Qulud dkk, penelitiannya menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E  dapat menyajikan konsep pembelajaran yang lebih 

bermakna serta memberikan respon yang kuat terhadap pembelajaran biologi.
72

 

Salah satu penelitian mengenai teknik Talking Stick yaitu penelitian I Gst A A 

Wahyudiantari dkk, menunjukkan penelitian dengan teknik Talking Stick 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA.
73

 Sehingga 

keduanya termasuk kedalam pembelajaran kooperatif, keduanya  berkombinasi  

dapat menciptakan suasana menyenangkan dan membuat peserta didik aktif. 

 Penelitian menggunakan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E  

disertai teknik Talking Stick ini dapat  disimpulkan bahwa model pembelajaran ini 

dapat memberikan respon yang kuat terhadap pembelajaran Biologi dan pada 

penelitian ini khususnya dapat meningkatkan sikap ilmiah peserta didik kelas X SMA 

Negeri 8 Bandar Lampung.  Berdasarkan hipotesis yang ingin dicapai peneliti  yaitu 

terdapat pengaruh kolaborasi model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E dan  

teknik Talking Stick  pada materi Protista berpengaruh terhadap sikap ilmiah peserta 

didik. 

 

                                                             
72

 Qulud, Wahidin, Yuyun, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7 E Untuk 

meningkatkan Kemampuan Literasi Sains Siswa Pada Konsep Sistem Reproduksi Kelas XI di SMA 

N 1 Arjawinangun, Vol.5. No.1 (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2015), h.1. 
73

I Gst A A Wahyudiantari, Dsk. Pt.Parmiti, Wayan Romi Sudhita, Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick Berbantuan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Dalam Meningkatkan Hasi Belajar IPA,Vol.3. No.1  (Singaraja:Universitas Pendidikan Ganesha, 

2015). 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

“Terdapat Pengaruh Kolaborasi  Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E Dan 

Teknik Talking Stick Pada Materi Protista Terhadap  Sikap Ilmiah Peserta Didik 

Kelas X SMA Negeri 8 Bandar Lampung”. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  ada beberapa hal yang perlu 

peneliti sarankan yaitu sebagai berikut : 

1. Pendidik dapat menggunakan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7 E 

dan teknik Talking Stick  dalam materi Biologi lain agar dapat 

mengembangkan inovasi pembelajaran berupa strategi, teknik, model, 

metode maupun media pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas sikap 

ilmiah siswa di masa depan. 

2. Peserta didik harus memanfaatkan waktu yang baik pada saat pembelajaran 

Biologi pada saat praktikum pengamatan, berdiskusi di kelas maupun belajar 

di lingkungan sekitar agar terjalin interaksi dengan teman dan dapat 

meningkatkan sikap ilmiah. 
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3. Hendaknya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan Biologi dan meningkatkan 

kualitas pendidik di sekolah dengan menerapkan model pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7 E dan teknik Talking Stick pada materi pelajaran 

Biologi. 
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