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ABSTRAK 

PENGARUH METODE STUDENT CREATED CASE STUDIES         
TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS BIOLOGI SISWA      

KELAS X Di SMA  GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG 
 
 

Oleh: 
Bunga Amelia 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 
pelajaran 2017/2018. Masalah yang terjadi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 
adalah rendahnya Keterampilan Proses Sains salah satunya disebabkan karena, 
peserta didik masih jarang berpartisipasi langsung diberikan kesempatan untuk 
bertanya dan berpendapat, sehingga, kemampuan tergantungan siswa terhadap 
temannya, siswa cenderung pasif dan kurang antusias ketika mengikuti proses 
pembelajaran  penggunaan Metode Student Created Case Studies.tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pe ngaruh Metode Student Created Case Studies  Terhadap 
Keterampilan Proses Sains Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung.  Jenis peneitian 
ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan Metode Quasy exprimental Design. 
Design yang digunakan adalah posstest only Control group Design, populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPA. Sampel penelitian adalah kelas X 
IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 4 sebagai kelas kontrol. Alat 
pengumpulan data berupa tes, nontes, dan dokumentasi.       

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pencapaian pada kelas eksperimen 
dengan model  Direct Inderaction diperoleh nilai rata-rata 73% sedangkan kelas 
kontrol 66%. Data berdistrbusi normal dengan melihat Lhitung < Ltabel dimana kelas 
Kontrol 0,1193<0,1478 data Kelas Eksperimen 0,0712 <0,1478. Data menunjukkan 
varians yang homogen dimana Fhitung <  Ftabel  yakni  1,1014 <1,7720. Uji  t  pada 
pencapaian  Konsep diperoleh Thitung=7,0706 dan Ttabel 1,9996 sehingga Ttitung  >_ tabel 
dengan berdasarkan nilai taraf signifikan 5%(0,05)  berdasarkan kriteria hasil uji-t 
dari hasil yang diperoleh  Menunjukkan bahwa H0 di tolak dan H1 diterima artinya,  
Sehingga terdapat Pengaruh penggunaan Metode penggunaan  Metode Student 
Created Case Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains pada mata pelajaran 
Biologi.  
 
Kata Kunci:  Metode Student Created Case Studies,Keterampilan,  

Terhadap, Proses Sains. 
 

  



 

 
 

MOTTO 
 
 
 

 
 
Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang 
sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, 
sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. AN NAHL 
16:126)1 

 
 
 
 
 

 
  

                                                   
1Departemen Agama RI, Al Quran Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 

596.  
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BAB   I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah  

  Ilmu  pengetahuan  selalu  berkembang dan mengalami kemajuan yang 

sangat pesat sesuai dengan  perkembangan  zaman. Usaha dalam memajukan ilmu 

pengetahuan dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sangat 

diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas yang mampu 

bersaing di era globalisasi, tidak hanya itu pendidikan adalah proses pembelajaran 

agar siswa  lebih aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Potensi diri 

siswa dapat berkembang apabila siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 2 

Pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai 

salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan pembelajaran yang kreatif, 

nyaman dan menyenangkan bagi kegiatan belajar siswa. Metode pembelajaran 

yang sesuai yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

merupakan kunci keberhasilan belajar, sehingga siswa bukan hanya menerima 

pengetahuan dari apa yang di dengar tetapi juga apa yang   

dilihat, dan apa yang di lakukan serta mampu memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Dalam Al- Quran Surat An-Nahl ayat 90, terdapat perintah untuk 

belajar seperti yang diterangkan berikut ini: 

 
                                                   

2 Zuhairini, dkk, filsafat islam, (jakarta: Bumi Aksara, 2012). Cet. 6, h.92. 



 

َ ٱ إِن� ۞ ٓ َ��ۡ �ۡ ٱ َ��ِ  َ�ٰ َوَ��ۡ  َ�ٰ ُ��ۡ �ۡ ٱ ذِي ي� ��َ��ٓ  �ِ َ�ٰ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ��ۡ �ۡ ��ِ  ُ��ُ �َ�ۡ  �� ۡ ٱوَ  ءِ َ�� � ِ��َ��ُ 
� ۡ�َ ٱوَ  ُ�ونَ  �ََ���ُ��ۡ  �َ�ُِ�ُ��ۡ  ۡ�ِ ���ََ� �  
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”3 

 
 

Berdasarkan Al-Qur‘an Surat An-Nahl ayat 90, terdapat perintah untuk belajar 

dari apa yang telah Allah SWT ciptakan dan menjadikan Al-Quran sebagai salah 

satu sumber belajar. Proses pembelajaran yang baik adalah suatu proses yang 

memungkinkan tergalinya suatu potensi siswa secara optimal. Dalam Proses 

belajar, pembentukan pengetahuan oleh siswa dituntut untuk memahami dan 

menghayati bagaimana suatu konsep itu diperoleh. Peran guru sangat diperlukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tiap-tiap guru mencapai cara yang 

berbeda-beda dalam memberikan pengajaran,  perbedaan karena pembelajaran ini 

membuat perbedaan kondisi kelas tentu   

     saja hasil yang berbeda.  

 

 

 

 

                                                   
3 Departemen Agama Republik  Iindonesia, Al-Qu’an dan terjemahannya, (jakarta: 

Magfirah pustaka, 2006), h.277 



 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rad ayat 11 yang 

berbunyi: 

�ۡ  �ِ�ۡ  ۥَ�ُ���َ�ُ َ�ۡ  ۦ�ِ�ِ َ��ۡ  َوِ��ۡ  �ِ �ََ��ۡ  َ�ۡ�ِ  ّ�ِ�ۢ  �ٞ ُ�َ�ّ�َِ�ٰ  ۥَ�ُ 
ِۗ ٱ �ِ أَ َ ٱ إِن�  �� ��  �َ  ُ ِ�ّ�َ�ُ ��َ  ۡ��َِ� ٍ� 

 ٰ ���َ  ْ وا ُ ِ�ّ�َ�ُ ��َ  ۗ�ۡ�ِ�ِ�ُ�
َ
�ِ�  ٓ ُ ٱ أََرادَ  �َذا  َوالٍ  ِ�� ۦو�ِ�ِ دُ  ّ�ِ� �َُ�� َوَ�� ۥۚ َ�ُ  َ�َ�د�  �ََ�  �ءٗ ُ��ٓ  �ٖ �َِ��ۡ  ��

�  
 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”4  

Berdasarkan Al-Qur‘an Surat Ar-Rad ayat 11, bahwa seorang guru 

mempunyai usaha dalam mendidik siswanya. Guru dalam  proses  pembelajaran  

harus mempunyai keterampilan dalam menggunakan metode yang bervariasi agar 

materi-materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Proses 

pembelajaran Biologi merupakan suatu proses dimana terjadinya interaksi guru 

dengan siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran Biologi yang sudah 

direncanakan dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu yang didukung 

dengan media pembelajaran yang relevan. Biologi sebagai salah satu bidang Ilmu 

Pengetahuan Alam menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami 

konsep dan proses sains. Oleh sebab itu, pembelajaran Biologi terdiri dari produk, 

proses dan sikap. 

 

                                                   
4Anna Permanasari, Membangun Keterkaitan Antara Mengajar Dan Belajar  pendidikan  

sains SMP Untuk Meningkatkan Science Literacy Siswa , (Bandung: FMIPA UPI, 2010),h.14.    



 

Menurut taksonomi Bloom bahwa tujuan pendidikan Ilmu  Pengetahuan Alam 

(IPA) diharapkan bukan hanya memberikan pengetahuan (kognitif) tetapi juga 

memberikan keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap belajar (afektif), 

pemahaman, kebiasaan dan apresiasi dalam mencari jawaban terhadap suatu 

permasalahan. Hal tersebut menuntut agar guru sebagai pengelola pembelajaran 

dapat menyediakan proses pembelajaran  yang kondusif. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran IPA khususnya akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

memahami konsep IPA melalui lingkungan yang ada disekitarnya.5 Namun 

kenyataannya, sesuai dengan hasil observasi di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung bahwa Keterampilan proses Sains siswa di duga  belum diukur, dilatih, 

dan ditingkatkan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu 

guru bidang studi Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Beliau 

mengatakan bahwa:  

 “Selama pembelajaran dikelas menggunakan metode ceramah dan praktikum pada 

materi plantae hanya saja untuk langkah-langkah pembelajarannya belum pernah 

dilakukan dengan maksimal. Siswa hanya diberikan tugas dan mendengarkan apa 

yang disampaikan guru. Evaluasi pembelajaran belum sampai menilai 

keterampampilan Proses Sains.”6  

  Metode Student Created Case Studies  sudah sering digunakan, tetapi kenyataannya  

yang digunakan di sekolah tersebut adalah yang    Proses pembelajaran Biologi di 

                                                   
5 Oemar Hamalik, Op.Cit, h. 79. 
6 Guru Biologi, wawancara yang pertama dengan penulis, SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung ( 27 februari 2017) pukul 10.30 wib 



 

kelas X menggunakan metode ceramah dan pratikum belum maksimal, selain itu juga 

beliau menambahkan bahwa praktikum yang dilakukan menggunakan media cetak 

berupa buku mata pelajaran Biologi dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

berupa kuis, nilai ulangan harian materi plantae  pada Keterampilan Proses Sains 

kurang maksimal. 

     Keterampilan Proses Sains siswa di SMA Gajah Mada Bandar Lampung di duga 

tergolong rendah hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan melakukan penyebaran soal 

tes Keterampilan Proses Sains, sampel yang diambil yakni 16 orang karena 

berdasarkan teknik simple random sampling.7 Teknik ini boleh digunakan jika 

populasi penelitian ini berjumlah 100 atau lebih. Menurut Arikunto, 10% - 30% 

sampling dapat diambil dari total populasi penelitian. Sedangkan populasi penelitian 

ini ada 145 orang dengan jumlah 4 kelas, sehingga berdasarkan teknik tersebut 

diambillah 10% dari 145 orang itu maka hasilnya diperoleh sampel sebanyak 4 orang 

per kelas atau totalnya 16 siswa. Soal berisi materi tentang plantae yang dipelajari 

semester genap kelas X yang dipengaruhi dengan indikator Keterampilan Proses 

Sains  Soal uji coba tersebut berisi indikator Keterampilan Proses Sains.  

Sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat Keterampilan Proses Sains siswa di 

sekolah tersebut. Nilai persentase setiap indikator tes soal Keterampilan Proses Sains 

siswa ditunjukkan pada Tabel 1.1. Peneliti tidak hanya mensurvei nilai Keterampilan 

Proses Sains siswa saja, tetapi peneliti juga mensurvei nilai ulangan harian siswa 

                                                   
7 Guru Biologi, wawancara yang kedua dengan penulis, Gajah Mada Bandar Lampung (2 maret 

2017) pukul 14.00 wib. 



 

khususnya pada materi Plantae Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.1 data nilai ulangan 

harian siswa pada materi plantae kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

Diperoleh tentang informasi yang menunjukkan masih kurangnya keaktifan siswa 

didalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung karena, suasana dalam kelas 

kurang  nyaman dikarenakan cuaca panas. Hal ini, dapat dilihat pada saat guru 

menjelaskan materi siswa cenderung diam, hanya mendengarkan penjelaskan dari guru, 

kurang berani memberikan pendapat pada saat guru memberikan pertanyaan, atau 

menanggapi jawaban teman lainnya bahkan takut bertanya walaupun sebelumnya belum 

paham tentang apa yang dipelajari, tidak merepons saat guru menyajikan pekerjaan yang 

keliru, siswa hanya mengerjakan atau mencatat apa yang diperintahan oleh guru. Sehingga 

hal tersebut dapat mempengaruhi hasil kognitif siswa yang dapat dilihat dari hasil belajar 

peserta didik kelas X Materi Protista Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada tabel 

berikut: 

                                                         Tabel 1.1 
Data Survei Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X Materi protista  di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung T.A. 2017/2018 

No. 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Jumlah 
responden 
menjawab 

benar  

Persentase % Total sampling 

1 Mengobservasi 30 orang 20,7% 

145 orang 

2 Mengklasifikasi 29 orang 20% 
3 Menginterpretasi 20 orang 13,8% 
4 Memprediksi 22 orang 15,17% 
5 Mengkomunikasi 30  orang 20,7% 

6 Mengajukan pertanyaan 19  orang 6,9% 

7 Mengajukan hipotesis 31 orang 21,4% 

 Sumber: Arsip Pribadi Peneliti Hasil Survei di SMA Gajah Mada Bandar Lampung  (27 Februari 

2017) 



 

Berdasarkan Kriteria Indeks Keterampilan Proses Sains, nilai persentase 

dibawah 54% termasuk dalam tingkatan kurang sekali Keterampilan Proses 

Sainsnya. Maka dari Tabel 1.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Keterampilan 

Proses Sains siswa tersebut masih tergolong kurang atau rendah. Berdasarkan 

Tabel 1.1 indikator Keterampilan Proses Sains yang terkecil nilai persentasenya 

yaitu observasi, klasifikasi, menginterprentasi, memprediksikan, mengkomunikasi, 

mengajukan pertanyaan, merencanakan percobaan, interpretasi,melakukan 

percobaan dan menerapkan konsep. Indikator-indikator tersebut perlu ditingkatkan 

dan dikembangkan lagi.                            

                                        Tabel 1.2 
Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas X Semester Genap Materi Protista di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung T.A 2015/2016 
Interval 

Nilai 

Kelas  Jumlah 

Siswa 

Persentase 

% 

Nilai  

KKM 
Ket. 

X1 X2 X3 X4 

90 – 100 3 9 2 4  18 orang 12,4% 

75 

44,8% 

(65 orang) 

Lulus 

80 – 89 5 3 5 6 19 orang 13,1% 

70 – 79 9 6 7 6 28 orag 19,3% 

60 – 69 9 8 9 6 30 orang 20,6% 53,6% ( 

78 orang) 

Tidak 

Lulus 

 50 – 49 8 7 7 4 26 orang  17,9% 

 40 – 39 4 6 6 6 22 orang 15,1% 

Jumlah 38 39 36 32 145  100%   



 

Sumber: Arsip Nilai Biologi Kelas X  Guru Biologi Di SMA Gajah Mada  Bandar 
Lampung T.A. 2015/2016 

     Berdasarkan data nilai ulangan harian siswa Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa 

nilai kkm untuk pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung yaitu 75. 

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 menerangkan bahwa ada 65 orang atau sekitar 44,8% 

dari 145 orang siswa yang sudah mencapai nilai rata-rata  pelajaran Biologi, 

sedangkan yang belum mencapai nilai kkm pelajaran Biologi ini ada 78  orang 

atau sekitar 53,6% dari 145 orang siswa di SMA tersebut. Tabel 1.2. menunjukkan 

bahwa persentase ketuntasan belum sesuai dengan yang diharapkan. Fakta lain 

yang mendukung hasil observasi ini adalah bahwa proses pembelajaran belum 

berjalan dengan maksimal dikarenakan waktu yang diperlukan cukup banyak dan 

proses pembelajaran yang dialami siswa masih bersifat satu arah saja.Fakta 

tersebut meggambarkan dugaan bahwa siswa belum diberikan kesempatan untuk 

menemukan pengalaman belajarnya sebagaimana cara untuk menemukan sendiri 

konsep ataupun prinsip secara mendalam.  

Keterampilan Proses Sains mencakup keterampilan-keterampilan intelektual 

(kognitif), sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan 

mendasar dalam diri (psikomotor) siswa dalam proses pembelajaran. Jika siswa 

masih memiliki nilai dibawah  maka dapat dikatakan Keterampilan Proses 

Sainsnya belum ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga perlu adanya inovasi 

dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan serta dapat mengembangkan 

potensi dirinya baik Keterampilan Proses Sains.  Guna mengatasi permasalahan 

dalam pembelajaran di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, maka sangat 



 

diperlukan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan dan mengembangkan 

Keterampilan Proses Sains. Metode pembelajaran yang tepat untuk 

mengembangkan Keterampilan Proses Sains  siswa yaitu metode pembelajaran 

Student Created Case Studies untuk meningkatkan hasil belajar siswa.8  Mata 

pelajaran Biologi seperti materi plantae sangat cocok jika disajikan dengan metode 

pelajaran Student Created Case Studies. Peneliti menentukan materi tersebut 

memang sulit untuk dipahami jika di hapal saja, tetapi perlu Proses Sains dengan 

menemukan konsep sendiri secara mendalam. Penggunaan metode yang sesuai 

dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik. 

Metode Student Created Case Studies dikatakan cocok untuk meningkatkan 

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan, metode ini 

melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran Student Created 

Case Studies juga menuntut akan pentingnya aktivitas didalam proses belajar 

mengajar seperti aktivitas siswa dalam membuat ataupun melihat Studi Kasus 

sesuai dengan situasi nyata, bukan hanya itu juga  dapat melihat aktivitas siswa 

lain seperti bertanya, mengeluarkan pendapat, maupun memperhatikan.9 kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran IPA akan sangat bermakna ketika proses 

pembelajaran itu dimengerti dan dipahami oleh siswa.  Pemahaman siswa terhadap 

                                                   
8 Muh. Tawil Dan liliasari. Keterampilan-keterampilan sains dan implementasinya Dalam 

pembelajaran IPA Cetakan-1, (Makassar: Badan penerbit Universitas Negeri Makassar, 2014),h.3  
Muh. Tawil dan Liliasari, Loc. Cit. h. 9 Keterampilan Proses Sains merupakan asimilasi dari 

berbagai keterampilan intelektual yang dapat diterapkan pada proses 
pembelajaran. Kemampuan berfikir anak akan berkembang dan dikomunikasikan 
secara jelas dan cermat.  



 

konsep-konsep IPA, fenomena, dan peristiwa-peristiwa alam dapat diamati di 

sekitar lingkungannya melalui proses pratikum kegiatan  tersebut. 

Kelebihan  metode  Student Created Case Studies tersebut memudahkan siswa 

dalam memproses informasi yang diterimanya. Karena siswa memperoleh 

pengalaman praktis, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat 

memahami konsep dengan adanya bahan ajar. Dan siswa lebih banyak berinteraksi 

baik dengan siswa lain maupun guru. Peneliti ingin mengembangkan dan 

meningkatkan Keterampilan Proses Sains karena keterampilan proses sains  

memiliki beberapa kelebihan. Keterampilan Proses Sains melibatkan 

keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial (interaksi 

sosial). 

Bruner dalam  Muh. Tawil dan Liliasari menyatakan jika seseorang individu 

belajar dan mengembangkan pikirannya, maka sebenarnya ia telah menggunakan 

potensi intelektual untuk berfikir dan ia setuju bahwa melalui sarana keterampilan-

keterampilan Proses Sains anak akan dapat didorong secara internal membentuk 

intelektual secara benar. Kelebihan dalam pembelajaran Biologi merupakan salah 

satu dari tujuan pembela Teori yang mendukung tentang metode Student Created 

Case Studies  ini dapat mengembangkan keterampilan- keterampilan yang saling 

berhubungan atau tidak dapat dipisahkan. Ada penekanan khusus di dalam 

masing-masing keterampilan proses tersebut.Rustaman menjelaskan keterampilan 

proses meliputi keterampilan mengamati seluruh indera, mengajukan hipotesis, 

menggunakan alat dan bahan secara benar juga termasuk Keterampilan Proses 



 

Sains. penelitian yang dilakukan oleh Rustaman, Susiwi, Dimyati dan Mudjiono, 

Anitah, Sulistyo, Meliza dan Silberman. pelajaran biologi yang hendak dicapai. 10 

Mengenai metode Student Created Case Studies terhadap Keterampilan Proses 

Sains, penelitian ini ditinjau dari kemampuan akademik siswa  SMA Negeri 1 

Mojolaban Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil Analisis menunjukkan adanya 

pengaruh Metode  Student Created Case Studies  terhadap kemampuan      

 Keterampilan Proses Sains siswa. mengenai Metode Student Created Case 

Studies dengan metode  diskusi memang sudah banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran. Namun, ada beberapa yang belum melakukan langkah-langkah 

pembelajarannya secara maksimal, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai “pengaruh  Metode student created case studies peningkatan 

Keterampilan Proses Sains  siswa kelas X pada mata pelajaran Biologi di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung”. Penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran 

Biologi pada materi plantae dengan menerapkan Metode Student Created Case 

Studies untuk melihat peningkatan Keterampilan Proses Sains dan  siswa kelas X 

di SMA Gajah Mada Bandar Lampung.  

     Kesimpulannya adalah Metode Student Created Case Studies memang benar-benar 

sesuai dengan proses meningkatkan ataupun mengembangkan keterampilan proses 

sains dengan memakai. Metode  Student Created Case Studies meningkatkan 

pemahaman siswa dengan melihat, tingkatan pendidikannya. Pada jenjang SMA/MA 

                                                   
10 Anggun Novitasari, “Pengaruh Metode Student Created Case Studies di sertai media 

gambar terhadap Keterampilan Proses Sains kelas X SMA NEGERI 1 Mojolaban  Sukoharjo”,  jurnal 
pendidikan Biologi,  (Universitas 11 maret:2012) 



 

siswa memiliki pemikiran yang lebih matang dan mandiri. Maka peneliti melakukan 

eksperimen  dengan metode  pembelajaran Student Created Case Studies dikelas X SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung. 

F. Pendekatan Relevan 

Metode pembelajaran Student Created Case Studies diterapkan dalam 

kegiatan belajar mengajar dikelas bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains. Berikut beberapa penelitian mengenai metode Student Created Case 

Studies pembelajaran  dalam meningkatkan keterampilan proses sains.  Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Slameto, Susiwi, Dimyati dan Mudjiono, Sudjana, 

Rustaman, Anitah, Arsyad, Dewi. Mengenai Metode pembelajaran Student 

Created Case Studies pada bahan kajian IPA Terpadu kelas X SMA Negeri 1 

Mojolaban Sukoharjo. Yang berjumlah 40 siswa. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa metode Student Created Case Studies di sertai media 

gambar berpengaruh terhadap kemampuan Keterampilan Proses sains siswa. 11 

 Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penerapan Student Created Case 

Studies ini  terbukti dalam menimbulkan interaksi yang efektif antara siswa dan 

guru, di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan mendorong 

siswa untuk mengembangkan Keterampilan Proses Sains.   Penelitian yang 

dilakukan oleh Suci Kesuma Dewi, Djamarah, Sardiman, Wibawa dkk, Anitah, 

                                                   
  11 Slameto, Susiwi, Dimyati dan Mudjiono, Sudjana, Rustaman, Anitah, Arsyad, Dewi “ Pengaruh 

Metode Student Created Case Studies di sertai media gambar tiga dimensi  terhadap keterampilan 
proses sains” pendidikan Dasar kelas X  SMA negeri 1 Mojolaban Tahun ajaran 2011/2012.  
Jurnal Universitas Surakarta sebelas maret 2012. 



 

Sukmadinata, Surjadi dan Sardiman, Yamin, Sanjaya dan Zaini, Silberman, 

Jagoatmojo. Dalam jurnal Student  Created Case Studies  mengenai pembelajaran 

IPA Biologi kelas XI IPA 4 SMA NEGERI 4 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. 

Jumlah siswa terdiri dari 38 siswa. Hasil analisis berdasarkan persentase rata – 

rata observasi dan angket kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan pada 

siklus I apabila dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan tindakan penerapan 

Flip Chart pada pembelajaran aktif Student-Created Case Studies .12 

 Penelitian yang dilakukan  Ahmad zubaidi, Reki  Lidyawati. mengenai 

metode Student Created Case Studies dalam pembuatan media  Guru seharusnya 

lebih kreatif dalam proses pembelajaran dan juga harus mengetahui kekurangan 

dan kesulitan yang dialami anak didiknya. Sehingga guru dapat mengetahui cara 

yang tepat digunakan dalam sebuah pembelajaran, baik dari segi sikap guru, 

metode yang digukan seperti media tiga dimensi yang dapat mempermudah siswa 

memahami suatu permasalahan dalam  pelajaran agar siswa tidak berpikir secara 

abstrak dan salah. 

Hasil analisis dapat memberikan kesimpulan bahwa Penggunaan media 

pembelajaran yang menarik akan membantu siswa dalam memahami konsep 

                                                   
12 Suci Kesuma Dewi, Djamarah, Sardiman, Wibawa dkk, Anitah, Sukmadinata, Surjadi 

dan Sardiman, Yamin, Sanjaya dan Zaini, Silberman, Jagoatmojo. “ penerapan flip chart dalam 

pembelajaran aktif  Student Created Case S tudies untuk meningkatkan belajar siswa pada siswa 

pada pembelajaran  Biologi kelas XI IPA 4 SMA Negeri Surakarta Tahun ajaran 2009/2010. “ 

jurnal Student Created Case Studies Universitas sebelas maret Surakarta” 



 

dasar mata pelajaran IPA.  Apabila konsep dasar sudah dipahami, pastinya akan 

membantu meningkatkan hasil belajar siswa.13 

Penelitian yang di lakukan  Nurmala Sari, Rena lestari, dan Dahlia, mengenai 

pengaruh Student Created Case Studies terhadap Keterampilan Proses Sains, ada 

pengaruh pada Keterampilan Proses Sains serta memakai Media Gambar Tiga 

dimensi  kelas XI MIA SMA N 1 Bangun purba Tahun pembelajaran 2014/2015. 

Hasil analisis menunjukkan ada pengaruh  pada KeteraMpilan Proses Sains di SMAN 

1 Bangun purba pembelajaran 2014/2015 .14  

pembelajaran 2015/2016 dan memakai media gambar sangat memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang ada pada pembelajaran IPA.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Putri Marsyarita, Darlen sikumbang, Berti yulida,  mengenai 

penerapan metode pembelajaran Student Created Case Studies dengan penerapkan 

media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Ketapang 

tahun pelajaran 2012/2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa media gambar 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa  Penggunaan media gambar dan 

metode pembelajaran  Student Created Case Studies memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar sendiri.15 

                                                   
13 Ahmad zubaidi, dkk“ penggunaan media pembelajaran tiga dimensi untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas v sdn 1 ala tengah situbondo”. 
14  Nurmala Sari, Rena lestari, dan Dahlia “ pengaru model pembelajaran kooperatif  tipe 

Student Created Case Studies perbantuan media gambar terhadap keterampilan proses sains dan 
hasil belajar siswa kelas XI MIA SMAN 1 Bangun purba Tahun pemebelajaran 2014/2015. “  jurnal  
Universitas Pasir pengaraian”.  

15 Rizky Putri Marsyarita, Darlen sikumbang, Berti yulida. “ pengaruh penerapan media 
gambar dan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa.” Universitas Bandar Lampung 
2014.”  



 

        Penelitian yang dilakukan Alprince maleso, Syamsudin, dan Pratama Bayu 

Santosa metode pembelajaran  Student Created Case Studies terhadap 

Keterampilan Proses Sains  untuk meningkatkan penguasaan konsep dan untuk 

kerja siswa kelas X Di SMA Inpres Labangun Kecamatan Buko Selatan 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

dengan control group pre-test design. Rata-rata persentase ketuntasan kelas 

eksperimen 80% dan kelas kontrol 67%. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

penerapan metode Student Created Case Studies berbantukan media gambar 

sangat efektif untuk penguasaan konsep di Kelas X DI SMA Inpres Labangun 

Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. 16 

 Penelitian yang dilakukan oleh Astri Kurniawati, Dimyati dan Mudjiono, dwi 

siswoyo. Baharudin,mengenai tentang analisis Keterampilan Proses Sains peserta didik 

pada pembelajaran kimia kelas XI di SMA N 1 Godean menghasilkan profil keterampilan 

peserta didik dalam kegiatan praktikum untuk setiap aspek keterampilan, yaitu 

keterampilan observasi dikategorikan baik (72,69%); keterampilan berkomunikasi 

dikategorikan baik (62,25%); keterampilan menggunakan alat dan bahan dikategorikan 

baik (68,36%); keterampilan menggolongkan dikategorikan cukup (54,90%); 

keterampilan menafsirkan  dikategorikan cukup (46,70%); keterampilan menganalisis 

                                                   
16 Alprince maleso, Syamsudin, dan Pratama Bayu Santosa. “penggunaan media gambar 

dalam meningkatkan kemampuan menulis paragraf sederhana siswa kelas 3 SDN inpres labangun 
kecamatan buku selatan” jurnal vol.5 no 10. ISSN 2354-614. 



 

dikategorikan cukup (56,02%); keterampilan meramalkan dikategorikan cukup (46,08%); 

dan keterampilan menerapkan dikategorikan cukup (44,10%).17 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diduga Keterampilan proses sains siswa masih tergolong rendah dan perlu 

ditingkatkan. Keterampilan Proses Sains yang diperlukan dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh siswa belum pernah diukur dan dikembangkan. 

2. Diperlukan  metode  yang  sesuai untuk  mengoptimalkan  Keterampilan Proses 

Sains siswa dalam pembelajaran Biologi. 

3. Diduga Siswa belum diberi kesempatan untuk mengeksplorasikan Keterampilan 

Proses Sains yang dimilikinya dalam pembelajaran Biologi.  

4. Proses pembelajaran untuk langkah-langkah metode Student Created Case Studies 

belum dilakukan dengan maksimal sehingga perlu diterapkan. 

5. Siswa terfokus dalam meningkatkan pemahaman konsep saja dalam pembelajaran 

Biologi, padahal Biologi terdiri dari produk, proses dan sikap. Oleh karena itu, 

guru sebaiknya tidak hanya menjelaskan konsep, prinsip/fakta saja tetapi juga 

melatih keterampilan proses sains pada siswa. 

 

 

 

                                                   
17 Astri Kurniawati, Dimyati dan Mudjiono, dwi siswoyo.”Analisisn Keterampilan Proses 

Sains peserta didik kelas X1 semester II Man tempel tahun ajaran 2012/2013 pada pembelajaran 
kimia dengan model learning cycle 5E” Jurnal Universitas Yogjakarta” 



 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka 

penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan adalah Metode Student Createt Case Studies yang 

merupakan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk mampu 

menganalisa dan menciptakan kasus sendiri dari masalah yang diberikan oleh 

guru  secara individu maupun secara berkelompok.  

2. Keterampilan proses sains yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan pada 

framework  Muh. Tawil dan Liliasari. Ada sebelas indikator yaitu Observasi, 

klasifikasi, interprestasi, berkomunikasi mengajukan pertanyaan, mengajukan 

hipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat bahan/ sumber 

penerapan konsep/ prinsip/ melakukan percobaan atau penyelidikan, 

interprestasi, melakukan komunikasi dan menerapkan konsep. 

3. Materi pelajaran Biologi yang diambil untuk penelitian yang dilakukan yaitu 

materi plantae di kelas X semester genap. Materi plantae merupakan konsep 

materi yang berkaitan dengan fisiologi hewan. 

 

 

 

 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul beberapa 

pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. “Apakah ada Pengaruh Metode Student Created Case Studies Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Biologi Siswa Kelas X Di SMA Gajah Mada Bnadar 

Lampung”? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui adanya  pengaruh metode Student Created Case Studies  

terhadap Keterampilan Proses sains Biologi siswa kelas X  Di SMA Gajah  Mada  

Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi siswa, 

guru, kepala sekolah, dan peneliti lain. 

 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa dengan 

menggunakan metode Student Created Case Studies disertai media gambar tiga 

dimensi sehingga adanya peningkatan keterampilan proses sains dan  siswa kelas 

X pada mata pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

 



 

 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa, terutama melatih keterampilan proses 

sains dan siswa. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah sekaligus sebagai kerangka acuan 

dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran Biologi. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan informasi tentang metode Student Created Case studies  yang 

diterapkan dalam pembelajaran Biologi. 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji dan mengalisis pelaksanaan pembelajaran Biologi dengan 

metode Student Cretead Case Studies  terhadap peningkatan keterampilan proses 

sains Biologi Siswa  Di  SMA Gajah Mada  Bandar Lampung. Metode 

pembelajaran Student Created Case Studies terbimbimbing ini memiliki langkah 

pembelajaran yaitu:  guru menyampaikan materi kepada siswa/ceramah. 

2.  guru membagi kelas menjadi pasangan/kelompok.  

3.  masing-masing kelompok membuat permasalahan. 



 

4.  kemudian  menyampaikan hasil melalui diskusi. Penelitian ini mengadopsi semua 

indikator keterampilan proses sains dan penelitian ini juga mengadopsi yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran. 

5. Penelitian ini  diterapkan pada siswa kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017 semester genap pada materi plantae. 

6. Penelitian ini berlokasi SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Jl. Soekarno-Hatta 

No. 1 Bandar Lampung. Tj. Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. 

7. Penelitian ini dilaksanakan pada saat siswa yang duduk di kelas X semester genap 

Tahun Ajaran 2016/2017 pada bulan juni 2017. 

  



 

 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Metode  Pembelajaran  Student  Created  Case  Studies  

1. Pengertian  Metode Student Created Case Studies   

      Metode Student Created Case Studies  adalah salah satu metode 

pembelajaran yang berlandasan pada pandangan konstruktivisme. Metode 

Student Created  Case  Studies merupakan salah satu metode pembelajaran aktif 

yang menggunakan tipe diskusi kasus atau permasalahan pembelajaran yang 

akan di pelajari. Fungsinya agar siswa dapat menganalisa dan memechkan 

masalah bersama siswa lain dari permasalhan yang telah di berikan guru.  

      Metode Studi Kasus merupakan salah satu metode beajar yang baik.jika 

diskusi umumya berfokus pada persoalan yang ada dalam situasi atau contoh 

konkret, tindaan yang mesti di ambil dan pelajaran yang bisa di petik, serta cara 

mengena atau mnghindari situasi di masa itu di masa mendatang. Pembelajaran 

studi kasus di lakukan  secara individu dan kelompok kegiatan pembelajaran 

melalui studi kasus dapat meningkatkan aktivitas dan kemandirian belajar peserta 

didik baik secara individu maupun kelompok. Terkait pendapat di atas bahwa 

metode pembelajaran  Student Created  Case Studies  pembelajaran yang 



 

menciptakan kasus sendiri dapat meningkatka  aktivitas dan kemandirin dalam 

diri siswa baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.18 

       Pembelajaran menggunakan Metode Student Created Case Studies  di 

harapkan siswa akan lebih banyak terlibat dalam pembelajaran dari pada guru 

dalam metode pemebelajaran ini, guru tidak akan lagi memaparkan konsep 

tetapi, hanya memberikan stimulus bimbingan serta memeberikan arah yang 

harus di lakukan dan siswa di tuntut untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga 

dalam tujuan metode pemebelajaran Student Created Case Studies  mampu 

meningkatakan hasil belajar siswa. Beberapa ciri yang terdapat dalam kegiatan 

studi kasus ini adalah: siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam 

kelompok kecil, pembelajaran di tekanan pada materi pembelajaran yang 

mengandung persoalan untuk di pecahkan, siswa menggunakan banya 

pendekatan dalam belajar, dan hasil dari pemecahan masalah adalah hasil tukar 

pendapat di antara semua siswa. 

Kelebihan pembelajaran  Student Created Case studies menurut sudjana 

anatara lain; 

a) Siswa memperoleh pengalaman praktis 

b) Kegiatan pembelajaran aktif 

c) Bahan pelajaran dapat di pahami siswa 

                                                   
18 Melvin.l siberman, active learning, 101 strategi pembelajaran aktif, 

(bandung:nuansa,2012)h.187 

 



 

d) Siswa dapat belajar dari berbgai sumber belajar 

e) Siswa lebih baanyak berinteraksi baik dengan siswa lain maupun guru 

 Metode Student Created Case Studies terdiri atas 4 tahap, menurut  Siberman 

sebagai berikut: 

1. Guru membagi kelas atau menjadi pasangan trio. 

2. Guru menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah studi kasus dalam sebuah 

pembelajaran topik dengan membagi permasalahan. 

3. Menyediakan waktu yang mencukupi bagi pasangan atau trio untuk 

membuat situasi kasus singkat yang mengandung contoh atau masalah 

untuk di diskusikan atau sebuah persoalanan untuk  di pecahkan 

dengan materi pelajaran kelas. Kemudian, setiap pasangan menuliskan 

studi kasus intisari yang secara khusus. 

4.   Bila studi kasus telah selesai, perintahkan kelompok untuk 

menyajikannya kepada siswa lain. Beri kesempatan kelompok untuk 

memimpin diskusi kasus. Melalui tahapan-tahapan tersebut siswa di 

tuntut untuk aktif dan saling bekerja sama dengan teman kelompoknya 

untuk mendiskusikan materi yang akan di berikan oleh guru. 

5. Materi selesai di diskusikan secara berkelompok, maka siswa 

mempresentasikan materi secara bergantian sesuai dengan urutan 

masing-masing kelompok, slanjutnya pada tahap akhir (tahap 

penerapan konsep) guru memeberikan kesimpulan, refleksi, serta 

evaluasi dari diskusi yang telah di lakukan.19 

                                                   
19 Slameto,Susiwi,Dimyati dan Mudjiono,Silberman,Anitah,Sulistyo,Meliza,Rustam 

“Pengaruh Metode Student Created Case Studies Terhadap Media gambar tiga dimensi” jurnal 
Universitas Surakarta sebelas maret 2012 kelas X SMA 1 Mojolaban Sukoharjo. 



 

6.  pembelajaran mengggunakan metode studi kasus mempunyai tujuan 

yaitu untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang di hadapi 

untuk mencapai kompetensi yang telah di tetapkan. Permasalahan 

yang di berikan pada masing-masing kelompok mendiskusikan 

permasalahan, merangkum hasil diskusi, dan pada akhir kegiatan di 

sampaikan pada seluruh kelas melalui kegiatan presentasi. 

 
2. Sintaks Metode Student Created Case Studies  

     Metode Student Created Case Studies terdiri atas  empat tahap, menurut  

Siberman sebagai berikut: 

a. Guru membagi kelas atau menjadi pasangan trio. 

b. Guru menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah studi kasus dalam   sebuah  

pembelajaran topik dengan membagi permasalahan. 

c. Menyediakan waktu yang mencukupi bagi pasangan atau trio untuk  

membuat situasi kasus singkat yang mengandung contoh atau isu untuk 

di diskusikan atau sebuah persoalanan untuk  di pecahkan dengan materi 

pelajaran kelas. Kemudian, setiap pasangan menuliskan Studi  Kasus 

intisari yang secara khusus. Bila Studi Kasus telah selesai, perintahkan 

kelompok untuk menyajikannya      

d.  kepada siswa lain. Beri kesempatan kelompok untuk memimpin diskusi 

kasus. Melalui tahapan-tahapan tersebut siswa di tuntut untuk aktif dan 



 

saling bekerja sama dengan teman kelompoknya untuk mendiskusikan 

materi yang akan di berikan oleh guru. 

3. Kelebihan Metode pembelajaran Student Created Case Studies  

 Berikut ini kelebihan model pembelajaran  Student Created Case  Studies: 
a. Siswa memperoleh pengalaman praktis. 

b. Kegiatan pembelajaran aktif. 

c. Bahan pelajaran dapat di pahami siswa. 

d. Siswa dapat belajar dari berbagai sumber belajar. 

e. Siswa lebih baanyak berinteraksi baik dengan siswa lain maupun guru. 

 
4. Kelemahan  Metode Pembelajaran Student Created Case Studies 

a.  Memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan penyajian 

persoalan pembelajaran biologi dan kegiatan eksperimen yang dilakukan 

untuk membuktikan prediksi yang diajukan siswa. 

b. Siswa dapat menciptakan kasus sendiri dan dipecahkan bersama teman 

yang lain untuk permasalahan diberikan oleh guru. 

B. Keterampilan Proses Sains 

1. Pengertian Keterampilan Proses Sains 

Pesatnya ilmu perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menghasilkan 

banyaknya konsep yang harus dipelajari anak didik melalui pembelajaran, 

sedangkan guru tidak mungkin lagi mengajarkan banyak konsep kepada siswa. 

Salah satu alternatif yang dikembangkan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran 

dengan pendekatan Keterampilan Proses. Sementara itu, Sund (dalam Suriaty) 



 

menyatakan bahwa Science is both a body of knowledge and aprocesys, dilihat 

dari kalimat ini maka jelaslah bahwa yang dimaksud sains (IPA) adalah 

kumpulan dari pengetahuan fakta, konsep, proses, dan lain. 

Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam pembelajaran IPA saat ini 

digunakan keterampilan proses. Pendekatan Keterampilan Proses Sains (KPS) 

dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-

keterampilan intelektua, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-

kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ialah ada dalam diri siswa.20 

Keterampilan Proses Sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode 

ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan 

khususnya pada pembelajaran sains (Biologi) dengan tujuan untuk 

mengoptimalkan proses belajar mengajar yang ingin dicapai. Keterampilan 

Proses Sains sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan 

metode ilmiah dalam mengembangkan sains, memperoleh pengetahuan baru 

serta mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki.  

Keterampilan proses Sains juga berperan penting dalam hal mengajarkan 

siswa bagaimana untuk berproses dan bekerja secara sistematis sampai diperoleh 

apa yang diharapkan. Keterampilan Proses Sains dapat dibagi menjadi dua, yakni: 

keterampilan dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi (integrated skill). 

Apabila semua keterampilan tersebut dimiliki oleh siswa maka proses 

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

Pembelajaran IPA, (Makassar: UNM, 2014), h. 7-8 



 

pembelajaran akan menjadi lebih mudah, bermakna dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Pengalaman belajar Biologi terkait dengan Keterampilan Proses 

Sains memungkinkan siswa menemukan konsep yang menjadi tujuan belajar, juga 

sekaligus melatih perkembangan keterampilan dasar, sikap ilmiah, dan sikap kritis 

siswa. Belajar biologi baru dapat dikatakan bermakna apabila siswa dapat terlibat 

aktif secara intelektual, manual, dan sosial sampai tercipta kemampuan berpikir 

kritis siswa.21 

 
2. Indikator-Indikator Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan Proses Sains bertujuan agar siswa sejak pendidikan dasar 

membiasakan mencari masalah yang terdapat dalam kehidupan  sehari-hari 

kemudian melakukan langkah-langkah ilmiah untuk menghasilkan produk-produk 

sains, yaitu fakta baru, konsep-konsep generalisasi, hukum dan teori-teori baru. 

Untuk mencapai langkah-langkah tersebut dalam mencapai Keterampilan Proses 

Sains kita harus mengetahui indikator-indikator yang harus dicapai.                                                 

                                                            Tabel 2.1 
Indikator Aspek Keterampilan Proses Sains 

 
 

NO 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Sub indikator Keterampilan Proses Sains 

1 Observasi a. Menggunakan indera  
b. Mengumpulkan data-data yang relevan 

2 Mengelompokkan/ 
Klasifikasi 

a. Mencatat setiap pengamatan secara 
terpisah 

b. Mencari persamaan dan perbedaan 

                                                   
21 Nita Nuraini, Puguh Karyanto, Sucianti Sudarisman, Ibid, h.38. 



 

c. Mengontraskan ciri-ciri 
d. Membandingkan 
e. Mencari dasar pengelompokan atau 

penggolongan 
3 Menafsirkan/Interpretasi a. Menghubung-hubungkan hasil 

pengamatan 
b. Menemukan pola/keteraturan dalam 

seri pengamatan  
c. Menarik kesimpulan sementara 

4 Meramalkan/Prediksi a. Menggunakan pola-pola atau 
keteraturan hasil pengamatan 

b. Mengemukakan apa yang mungkin 
terjadi pada keadaan yang belum 
terjadi 

                                                                   
5 

Melakukan Komunikasi a. Mendeskripsikan atau menggambarkan 
data empiris hasil 
percobaan/pengamatan dengan 
grafik/tabel/diagram 

b. Menyusun dan menyampaikan laporan 
secara sistematis dan jelas 

c. Menjelaskan hasil 
percobaan/penyelidikan 

d. Membaca grafik atau tabel atau 
diagram mendiskusikan hasil kegiatan 
suatu masalah 

6 Mengajukan Pertanyaan  a. Bertanya apa, mengapa, dan bagaimana 
b. Bertanya untuk meminta penjelasan 
c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar 

belakang hipotesis 
7 Mengajukan Hipotesis a. Menguji kebenarannya dengan 

memperoleh bukti lebih banyak atau 
cara melalukan pemecahan masalah 

 
 

NO 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Sub indikator Keterampilan Proses Sains 

8 Merencanakan 
percobaan/penyelidika
n 

a. Menentukan alat/bahan/sumber yang 
akan digunakan 

b. Menentukan variabel atau faktor-
faktor penentu 

c. Menentukan apa yang akan di 



 

laksanakan berupa langkah kerja 

9 Menggunakan 
Alat/Bahan/Sumber 

a. Memakai alat/bahan/sumber 
b. Mengetahui alasan mengapa 

menggunakan alat/bahan/sumber 

10 Menerapkan konsep a. Menggunakan konsep/prinsip yang 
telah dipelajari dalam situasi baru 

b. Mengginakan konsep/prinsip pada 
pengalaman baru untuk menjelaskan 
yang sedang terjadi 

11 Melaksanakan 
percobaan/ 
penyelidikan  

a. Penilaian proses dan hasil belajar IPA 
menuntut teknik dan cara-cara 
penilaian yang lebih komprehensif 

b. Aspek hasil belajar dinilai harus 
menyeluruh yaitu aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotorik 

c. Teknik penilaian dari instrument 
penilaian seyogyanya lebih 
bervariasi22 

(Sumber : Buku Muhammad Tawil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan   Sains 
dan Implementasinya Dalam Pembelajaran IPA,2014) 

      Kegiatan pembelajaran dalam menerapkan keterampilan proses memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Erikanto dan Pratiwi merumuskan kelebihan dan 

kekurangan dari proses belajar mengajar dengan menggunakan keterampilan 

proses adalah sebagai berikut:23 

1. Kelebihan Keterampilan Proses Sains yaitu siswa dapat: 

a. Dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. 

b. Mengalami sendiri proses untuk mendapatkan konsep-konsep 

pengetahuan. 

                                                   
22 Muh. Tawil, Liliasari, Ibid, h. 37-38 
23 Ike Fitriani, “ Pengaruh Model Pembelajaran Two Stay Two Stay Terhadap Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains Biologi Siswa Kelas VII Di Smp Negeri 2 Terbanggi Besar”, (Skripsi 
Program Study Pendidikan Biologi IAIN Raden Intan, Bandar Lampung 2015), h.30 



 

c. Mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa. 

d. Mengurangi ketergantungan siswa terhadap orang lain dalam belajar. 

e. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. 

f.     Memiliki keterampilan-keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan 

ilmiah sebagaimana yang biasa dilakukan para saintis. 

2. Kekurangan dari Keterampilan Proses Sains yaitu: 

a. Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. 

b. Jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil, karena setiap siswa 

memerlukan perhatian guru. 

c. Memerlukan perencanaan dengan sangat teliti. 

     Keterampilan Proses Sains  merupakan  keterampilan  untuk  mengembangkan 

wawasan  keterampilan  intelektual, sosial, fisik yang bersumber dari kemampuan-

kemampuan  yang  mendasar yang telah ada pada diri siswa. Menurut  Kurniati  

dalam  Muh.tawil dan  Liliasari menyatakan bahwa pendekatan Keterampilan  Proses 

Sains  adalah  pendekatan yang memberi kesempatan kepada siswa agar dapat  

menemukan fakta,  membangun konsep-konsep melalui, kegiatan dan atau 

pengalaman-pengalaman seperti ilmuwan.  Hal tersebut, menjelaskan  bahwa  

Keterampilan Proses  Sains menumbuhkan Keterampilan yang  terdapat  pada siswa 

agar siswa dapat menemukan fakta, membangun konsep untuk memperoleh 

informasi.  



 

     Unsur Keterampilan Proses Sains meliputi ilmu pengetahuan, serta sikap dan nilai 

yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran untuk penerpan Keterampilan Proses Sains, 

saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Menurut Rustaman et 

al, pendekatan Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan pembelajaran yang 

berorientasi kepada proses IPA (sains), hal ini menjelaskan bahwa, pendekatan 

Keterampilan Proses Sains adalah pendekatan pembelajaran  yang mengembangkan 

Keterampilan Proses Sains siswa dalam proses atau kegiatan ilmiah yang teratur dan 

sistematis. 

Pengembangan  Keterampilan  Proses  Sains  tersebut  dapat dilakukan 

melalui  penelitian  sederhana, percobaan, dan sejumlah kegiatan praktis lainnya. 

Melalui  pendekatan  Keterampilan  Proses  Sains, siswa dapat menguasai berbagai  

Keterampilan  dari  yang  sederhana  sampai  lebih kompleks secara aktif dengan  

melibatkan  kemampuan  mental (kognitif) fisik (psikomotor), dan sosial 

(afektif).24Keterampilan  Proses  Sains  melibatkan  keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan sosial. Hal ini dijelaskan bahwa Keterampilan kognitif atau 

intelektual terlibat karena melakukan Keterampilan Proses Sains saat siswa 

menggunakan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat. 

Kemudian, keterampilan sosial yang dimasudkan bahwa mereka berinteraksi dengan 

                                                   

24 Liliasari, Muh Tawil, Keterampilan-Keterampilan Sains dan implementasi dalam 
pembelajaran IPA, ( Makasar. Badan penerbit Universitas Negeri Semarang, 
2014), h.8. 



 

sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan keterampilan 

proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. 

       Keterampilan Proses Sains memiliki dua aspek bahwa keterampilan proses sains 

merupakan keterampilan kinerja (performance skill) Keterampilan Proses Sains 

memuat dua aspek keterampilan, yakni keterampilan dari sisi sensorimotor (sensori 

motor skill). Menurut Towel dalam subali sesuai dengan hakikat Biologi sebagai 

bagian dari sains, menurut dalam proses pembelajaran Biologi harus bertumpu pada 

peoses ilmiah, proses ilmiah tersebut melibatkan Keterampilan Proses Sains. hal ini 

mengartikan bahwa keterampilan peningkatan proses sains terdapat dua aspek yang 

akan di tingkatkan yaitu dari sisi kognitif maupun sensorik.25 

         Keterampilan Proses Sains  dapat  mengelompokkan  menjadi dua Kelompok 

hal yaitu Keterampilan  Proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. 

Keterampilan  Proses dasar  merupakan  pondasi  untuk memperlajari keterampilan 

proses terintegrasi. Keterampilan Proses dasar meliputi mengobservasi, 

menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, mengkalasifikasikan dan 

memprediksi sedangkan yang termasuk dalam keterampilan proses  terintegrasi 

adalah mengontrol variabel, memberkan definisi operasional, merumuskan hipotesis, 

                                                   
25 Nuryani Y. Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung: UPI, 2003), 

H.93. 



 

menginterpresentasikan pengaruhi perkembangan data, melkukan eksperimen dan 

merumuskan model.26 

      Keterampian Proses Sains merupakan Ketrampilan yang penting dalam 

pelaksanaan  proses belajar  yaitu karena dapat mempengaruhi perkembangan 

pengetahuan  siswa. Pembiasaan siswa belajar  melalui  proses Sains dapat melatih 

ketrampilan  ilmiah dan kerja sistematis, serta membentk pola berfikir siswa secara  

ilmiah.  Oleh  karena  itu, pengembangan  Keterampilan Proses Sains  pada siswa 

dapat berimplikasi pada pengembangan kemapuan erfikir tingkat tinggi pada siswa. 

Dalam penggunaan  penerapan  Keterampilan Proses Sains didasarkan pada hal-hal 

berikut: 

1. Percepatan Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Percepatan perubahan IPTEK ini, tidak memungkinkan bagi guru bertindak 

sebagai satu-satunya orang yang menyalurkan semua fakta dan teori-teori. 

Untuk mengatasi hal-hal perlu pengembangan keterampilan memperoleh dan 

memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri siswa. 

3. Pengalaman  intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapakan hasil  

belajar yang optimal. ini berarti kegiatan pembelajaran yang mampu memberi  

kesempatan  kepada siswa  memperlihatkan unjuk-kerja  melalui sejumlah 

keterampilan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip sangat dibutuhkan. 
                                                   
26 Subali, pengembangan Tes pengukur Keterampilan Proses Sains pola divergen 
mata pelajaran Bilogi SMA. Hasil penelitian dipresentasikan pada prosiding Seminar 
Nasional Biologi Lingkungan dan Pembelajarannya, Jurdik Biologi, FMIPA, 
(Universitas Negeri Yogjakarta, 4 juli 2009), h.582. 
 



 

4. Penamaan sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi kebenaran ilmu. 

5. Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara  pemperosesan dan 

pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan.27 

C. Langkah-Langkah Keterampilan Proses Sains  

Secara luas dan operasional langkah-langkah pelaksanaan Keterampilan Proses 

Sains  meliputi: 

1. Pembukaan  

Merupakan Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan siswa dalam pokok 

permasalah agar siswa siap, baik secara mental, emosional, maupun 

fisik.kegiatan ini antara lain:  

a. Pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa maupun 

guru. 

b. Pengulasan bahan pengaaran yang pernah dipelajari siswa, 

menunjukkan gambar, file, atau benda lain. 

2. Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar hendaknya mengikut siswa secara aktif, guna 

mengembangkan kemajuan siswa anatara lain, keterampilan, 

mengobservasi, menginterprestasi, memprediksi, mengaplikasikan konsep, 

mengklasifikasi, merencanakan menggunakan alat dan melaksanakan 

penelitian, serta mengkomunikasikan hasil penemuannya. 

                                                   
27 Liliasari, Muh Tawil, Op,Cit.h.10. 



 

a. Pengamatan (Observation) 

Tujuan kegiatan ini melakukan pengamatan yang terarah tentang 

gejala dan fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan 

tidak sesuai dengan permasalahan. Observasi disini adalah 

penggunaan indera secara optimal dalam rangka mencari informasi 

yang diperlukan. Observasi merupakan kemampuan untuk membuat 

pengamatan yang baik sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

keterampilan proses yang lain, seperti berkomunikasi, mengklasifikasi, 

menguukur, menarik kesimpulan dan memprediksi. 

b. Menginterferensi atau menjelaskan  

Mengintererensi merupakan aktivitas yang menuntun pada aktivitas 

memprediksi. Prediksi-prediksi sering muncul setelah adanya 

pengujian dari berbagai kondisi dari pengamatan yang didasarkan pada 

kondisi yang bersangkutan. 

c. Interprestasi hasil pengamatan 

Tujuan kegiatan ini menginterprestasikan hasil pengamatan atau 

pengukuran suatu objek yang telah diakukan berdasarkan pada pola 

hubungan anatara hasil pengamatan  yang satu dengan yang lainnya. 

d. Memprediksi  

Hasil dari interprestasi dari suatu pengamatan kemudian digunakan 

untuk memprediksi kejadian yang belum diamati. 

e. Aplikasi konsep  



 

Menggunakan konsep yang tellah dipelajari dalam situasi baru atau 

penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, diharapkan siswa dapat 

menggunakan konsep pada saat menghadapi situasi atau masalah yang 

berkaitan dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

f. Mengklasifikasikan  

Pengklasifikasian untuk mempelajari informasi dan benda-benda dan 

kejadian-kejadian. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa mampu 

mengelompokkan benda-benda, kejadian-kejadian ssuai dengan 

kelompoknya.  

g. Perencanaan penelitian 

Penelitian bertitik tolak dari seperangkat masalah untuk menguji 

hipotesis tertentu yang memerlukan perencanaan penelitian lanjutan 

dalam bentuk percobaan lain. 

h. Pelaksaan penelitian 

Didasarkan pada rancangan percobaan yang dilaksanakan untuk 

menguji hipotesis. Setelah sisw menyusun hipotesis siswa dapat 

melanjutkan dengan melakukan pelaksanaan untuk menguji hipotesis. 

i. Menggunakan alat, bahan, sember merupakan keterampilan 

menggunakan alat dalam mengukur objek yang merupakan bagian 

terpenting di dalam kehidupan. Hal ini merupakan keytrampilan yang 

telah dilakukan ilmuwan yang dapat membandingkan benda-benda, 

kejadian-kejadian, secara kuantitatif  biasanya menggunakan  alat ukur 



 

penggaris, jam, skala, dang digunakan untuk menenmukan ukuran atau 

kuantitas benda-benda lain. 

j. Mengkomunikasikan  

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan proses hasil 

penelitian kepada berbagai pihak, baik dalam bentuk kata-kata, grafik, 

bagan, tabel baik secara lisan atau tertulis. Dalam pengembangan 

keterampilan ini guru harus memiliki kemmapuan untuk bertanya dan 

menjawab serta mengorganisasaikan kelas. Diharapkan agar guru 

dapat mengembangkan kemampuannya agar proses itu dapat berhasil. 

D.   Pengukuran Keterampilan Proses Sains 

Pengukuran Keterampilan Proses memiliki karakteristik umum dan 

khusus sebagaimana yang dikemukan oleh Rustaman, et al dalam 

Muh. Tawil dan Liliasari yaitu:  

1) Karakteristik Umum 

Secara umum butir soal Keterampilan Proses Sains  akan  dapat 

dibedakan dari pokok uji biasa untuk 

 Penguasaan konsep. Pokok uji tersebut memiliki beberapa 

karakteristik, diantaranya: 

a. Pokok uji keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep. 

Hal ini diupayakan agar pokok uji tidak rancu dengan 

pengukuran penguasaan konsepnya. Konsep yang terlibat harus 



 

diyakini oleh penyusn pokok uji sudah dipelajari siswa atau 

tidak asing bagi siswa. 

b. Mengandung sejumlah informasi yang harus diolah responden 

atau siswa. Informasinya dapat berupa gambar, diagram, 

grafik, data dalam tabel atau uraian, atau  objek aslinya. 

c. Aspek yang akan diukur harus jelas dan hanya mengandung 

satu aspek saja, misalnya interprestasi. 

Karakteristik pokok uji Keterampilan Proses Saina dibahas 

secara khusus untuk membandingkan karakteristik pokok uji 

Keterampilan Proses Sains satu sama lain, sehingga jelas 

perbedaannya. 

a. Observasi harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya. 

b. Interprestasi harus menyajikan sejumlah data untuk 

memperlihatkan pola. 

c. Klasifikasi  harus  ada kesempatan mencari/menemukan 

persamaan dan perbedaan,  atau diberikan kriteria tertentu 

untuk melakukan pengelompokkan atau ditentukan jumlah 

kelompok yang harus terbentuk. 

d. Perediksi harus jelas pola  atau kecenderungan untuk dapat 

mengajukan dugaan atau ramalan. 



 

e. Berkomunikasi harus ada satu bentuk  penyajian lainnya, 

misalnya bentuk uraian ke bentuk bagan atau bentuk tabel 

ke bentuk grafik. 

f. Berhipotesis dapat merumuskan dugaan atau jawaban 

sementara, atau menguji pernyataan yang ada dan 

mengandung hubungan dua variabel atau lebih, biasanya 

mengandung cara kerja untuk menguji atau membuktikn. 

g. Merencanakan percobaan atau penyeledikan harus memberi 

kesempatan untuk mengusulkan gagasan berkenaan dengn 

alat/atau bahan yng akan digunakan, urutan produser yang 

harus ditempuh, menentukan peubah, mengendalikan 

peubah. 

h. Menerapkan konsep atau prinsip harus membuat 

konsep/prinsip  yang akan diterapkan tanpa menyebutkan 

nama konsepnya. 

i. Mengajukan pertanyaan harus memunculkan sesuatu yang 

mengherankan, mustahil, tidak biasa atau kontraktif agar 

responden atau siswa termotivasi untuk bertanya. 

E.  Peranan Keterampilan Proses Dalam Pembelajaran              

Sains 



 

Secara umum peran guru terutama berkaitan dengan 

pengalaman mereka membantu siswa dalam mengembangkan 

Keterampilan Proses Sains.menurut Nuryani terdapat 5 aspek 

yang perlu diperhatikan oleh guru dalam berperan 

mengembangkan Keterampilan Proses Sains:  

1) Memberikan kesempatan untuk menggunakan 

Keterampilan Proses dalam melakukan eksplorasi 

materi dan fenomena. 

2) Memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam 

kelompok-kelompok kecil dan diskusi kelas. 

3) Mendengarkan  pembicaraan  siswa dan mempelajari 

produk mereka untuk mendorong proses yang 

diperlukan untuk membentuk gagasan mereka. 

4) Mendorong siswa untuk mengulas (review) secara kritis 

tentang bagaimana kegiatan mereka telah dilakukan. 

5) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan 

keterampilan, khususnya ketepatan dallam observasi 

dan pengukuran, misalnya atau teknik-teknik yang 

perlu rinci dikembangkan dalam komunikasi.28 

                                                   
28 Ibid, h.10 

 



 

1. Mata Pelajaran Biologi 

Mata Pelajaran Biologi merupakan salah satu dari mata pelajaran yang ada 

pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Ilmu Biologi memiliki karakteristik khusus 

yang berbeda dengan ilmu yang lainnya dalam hal objek, persoalan, dan strategi. 

Ilmu biologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan berbagai 

peristiwa kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat ekosistem dan interaksi 

dengan faktor lingkungan alam sekitar.29 

 Konsep materi protista sangat selaras untuk diterapkan dengan Metode 

Pembelajaran Student Created Case Studies karena karakteristik pelajaran konsep  

yang bersifat interdisipliner dan termasuk dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam khususnya Biologi yang memungkinkan peserta didik dapat meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains dan sikap ilmiahnya.  

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran Biologi oleh SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung yaitu Kurikulum KTSP. Tinjauan materi protista  sebagai 

berikut: 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas : X IPA 

Semester : 2/Genap. 

 
 

                                                   
29 Nisa Azizah, “Pengaruh Metode Outdoor Learning Terhadap Peningkatan Self 

Regulation dan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung” 
(Skripsi Program S1Pendidikan Biologi IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016) h. 
31. 



 

 
 
 

 
Tabel 2.2 

Tinjauan Kurikulum Pelajaran Biologi  
 

Kompetensi 
inti 

Kompetensi dasar Indikator Topik materi 

KI-1 
Menghayati 
dan 
menggamalk
an ajaran 
agama yang 
dianutnya 

1.1 Mengagumi 
keteraturan dan 
kompeksitas ciptaan 
Tuhan tentang 
struktur dan fungsi 
sel, jaringan, organ 
penyusun sistem 
dan proses yang 
terjadi pada makluk 
hidup 

1.1.1. Mengubah sikap 
untuk mengagumi 
keteraturan dan 
kompleksitas 
ciptaan Tuhan yang 
berkaitan dengan 
Struktur, fungsi, 
dan bioproses pada 
materi protista. 

1. Ciri-ciri Alga 
- Memiliki pigmen klorofil 
- Organisme eukariot 
- Multiseluler/uniseluler 
- Tubuh berupa talus 
- Habitat perairan dan tempat 

lembab 
- Reproduksi secara seksual 

dan aseseksual. 

k-2 
mengembagk
an 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 atau 
berbagai 
permasalahan 
bangsa dalam 

2.1 Berperilaku ilmiah 
dan teliti, tekun, 
jujur, terhadap data 
dan fakta, disiplin 
bertanggung 
jawab, dan peduli 
dalam observasi 
dan eksperimen 
berani dan santun 
dalam mengajukan 
pertanyaan, dan 
berargumentasi 
peduli lingkungan, 
gotong royong, 
kerja sama dan 
cinta damai, 
berpendapat secara 
ilmiah dan kritis. 
Responden dan 
proaktif dalam 
setiap tindakan dan 
dalam melakukan 
pengamatan dan 
percobaan di 

2.1.1Menunjukkan 
sikap teliti, tekun, 
jujur sesuai dengan 
data dan fakta, 
didiplin bertanggung 
jawab peduli 
lingkungan, gotong 
royong, serta bekerja 
sama dalam 
melakukan observasi 
dan eksperimen 
tentang materi 
protista. 

2. Protista yang 
menguntungkan dan 
merugikan manusia  

- Gracilaria sebagai bahan 
pangan 

- Gelidium bahan agar-
agar. 

- Leismania trobika 
penyebab penyakit kulit. 

 



 

berinteraksi 
secara efektif 
dengan 
lingkungan 
sosial dan 
alam serta 
dalam 
menerapkan 
diri sebagai 
cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan 
dunia. 

dalam kelas 
laboratorium 
maupun di luar 
kelas laboratorium. 

k-3 
memahami 
dan 
menerapkan 
pengetahuan 
faktual,konse
ptual 

3.2 Menganalisis 
hubugan antara 
makluk hidup 
dengan protista 
sehingga dapat 
menjelaskan - 

3.3 
Menginterprestasikan 
anatara makluk hidup 
dan protista. 
 

 

 
Kompetensi dasar Kompetensi inti Indikator Topik materi 
prosedural, dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi seni, 
humaniora dan 
wawasan 
kemanusiaan 
kebangsaan, 
kenegaraan dan 
peradaban, terkait 
fenomena dan 
kejadian, serta 
menerapkan 
pengetahuan, 
prosedur pada 
bidang kajian yang 
spesifik sesuai 
dengan bakat dan 
minatnya untuk 
memecahkan 
masalah. 

tentang ciri-ciri alga, dan 
jamur, dalam kehidupan 
manusia.melalui studi 
literatur, pengamatan, 
percobaan dan simulasi. 

3.1.1  mejelaskan ciri-ciri 
alga. 

 

3.2 Mengklasifikasikan 
alga dengan protista. 
3.3 Memprediksikan 

bahayan protozoa dalam 
kehidupan manusia. 

3.4 Membedakan Alga 
dengan protista. 

3.5 Membandingkan protista 
menyerupai jamur 
dengan Alga 

3.6 Mengklasifikasikan 
protista menyerupai 
hewan dengan protozoa 
dalam kehidupan. 

3.7 Menggambarkan 
protista, Alga, dan jamur. 

3.8 Melakukan percobaan air 
kolam, sawah dan air 

 



 

rendaman jerami. 

K4 
Mengelola, 
menalar, dan 
menyaji, dalam 
ranah konkret dan 
ranah abstrak 
terkait dengan  

4.11 menyajikan analisis 
tentang bahaya protozoa 
pada tubuh manusia 

4.11.1 menyajikan analisis 
tentang bahaya protozoa 
terhadap manusia, seperti 
plasmodium sp, penyebab 
penyakit malaria. 

 

Sumber: Silabus SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017 
 
 

Berdasarkan Kurikulum pelajaran Biologi yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 

maka peneliti membuat tabulasi mengenai konsep materi protista  yang terdiri atas 

tiga sub materi yaitu Alga,ciri-ciri protista, dan jamur. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 

2.3 yang menjelaskan tentang konsep materi protista. 

 
 

Tabel 2.3 
Konsep tentang protista 

 
No        Kajian Materi                                    Penjelasan  
1.  Sejarah  protista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Protozoa yang menyerupai hewan dikenal dengan nama 
protozoa (protos = pertama, zoon = hewan). Sebagian protozoa 
adalah hewan eukariotik bersel tunggal dan mikroskopis. 
Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, air payau dan ada 
juga yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler. 
Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri 
dengan menggunakan organel-organel antara lain membran 
plasma , sitoplasma dan mitokondria. Beberapa protozoa ada 
yang mempunyai peranan dalam menghancurkan sisa-sisa 
organisme yang telah mati, tetapi ada juga yang bersifat parasit 
di dalam tubuh organisme, misalnya dapat menyebabkan 
penyakit tidur, malaria, dan disentri. Protozoa hidup secara 
individual, tetapi ada juga diantara mereka yang hidupnya 
berkoloni. 30 

                                                   
30 Green, NPO. 1992 Biological science. Edisi ke-2. London. Cambridge, University         

Press. 



 

      Protozoa berkembangbiak dengan cara aseksual, yaitu 
dengan cara  pembelahan biner dan membentuk spora serta 
secara seksual yaitu melalui konjugasi. Hewan ini memilki alat 
gerak berupa cilia, flagel, dan kaki semu (Pseudopia).   
Pada dasarnya protozoa mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: 

1. Organisme uniseluler (bersel satu) 
2. Eukariotik (memiliki membran nukleus 
3. Hidup soliter (sendiri) atau berkoloni 
4. Umumnya tidak dapat membuat makananya sendiri 

(heterotof) 
5. Hidup bebas, saprofit dan parasit 
6. Dapat membentuk sista untuk bertahan hidup 
7. Alat gerak berupa pseudopia , silia atau flagela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

No        Kajian Materi                                    Penjelasan  

Ciri-ciri protista 

 
  Gambar 1.1 
Dinoflagellata 
(Sumber: www.Biologiklaten 18 november.2015.com) 
 contohnya terdapat pada Noctiluca milliaris ada 3 yaitu: 
1. Memiliki satu flagella, satu panjang dan satu pendek 
2. Dapat melakukan simbiosis dengan jenis ganggang tertentu 
3. Tubuhnya dapat memancarkan sinar bila terkena rangsangan 
mekanik. 

     
Gambar 1.2 
Paramecium 
(Sumber: www.Pintarbiologi.com.) 

 



 

 
 
 

No        Kajian Materi                                    Penjelasan  
  contoh Ciliata yang lain antara lain seperti :  

1. Stentor: Bentuk seperti terompet dan menetap di air 
tawar yang tergenang atau mengalir. Makanan hewan ini 
adalah Ciliata yang ukurannya lebih kecil.  

2. Didinium: Merupakan predator pada ekosistem perairan 
yaitu pemangsa Paramecium.  

3. Vortisella: Bentuk seperti lonceng, bertangkai panjang 
dengan bentuk lurus atau spiral yang dilengkapi silia 
sekitar mulutnya. Hidup di air tawar , menempel dengan 
tangkai batang yang bersifat kontraktil pada substrak. 
Makananya berupa bakteri atau sisa-sisa bahan organik 
yang masuk bersama aliran air melalui celah mulutnya. 

4. Styllonichia: Bentuknya seperti siput, silia berkelompok 
5. Ballanthidium coli: habitatnya pada kolon atau usus 

besar manusia bagian asenden dan transenden yang 
dapat menyebabkan gangguan pada perut. 31 

  Berdasarkan  alat geraknya protozoa dibedakan menjadi 5 
kelas yaitu: 

1. Flagellata atau mastigophora(yunani, mastix: 
cambuk,poros: membawa) 
Umumnya hidup dalam air, beberapa hidup parasit pada 
hewan dan manusia. Flagellata mempunyai bentuk yang 
tetap berkembangbiak dengan cara aseksual dengan 
pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. 
Berdasarkan ada tidaknya klorofil kelas flagellata dibedakan 
menjadi dua macam yaitu: 

a. Fitoflagellata  
Flagellatta yang mampu melakukan fotosintesis karena 
mempunyai kromatofora. 
-habitat di perairan bersih dan perairan kotor. Contohnya 
Auglena viridis (mempunyai klorofil) eyglena sanguinea 
(mempunyai pigmen fikoritirin/merah), volvox globator 
(hidup berkoloni) notliluca miliaris) mengeluarkan 
cahaya di malam hari. 

b. Zooflagellata/dinoflagellata 
-tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat 
heterotrof. 

                                                   
31 Groman, J.1994.Key Book. Young scientist.chicago: World Book, Inc. 



 

- Umumnya hidup sebagai parasitpada hewan 
manusia. 

2. Ciliata/coliophora/infusuria 
Merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciliata adalah 
hewan.  

 
No        Kajian Materi                                    Penjelasan  
  yang berbulu geta. Silia berfungsi untuk bergerak. 

Menangkap makanan dan untuk menerima rangsangan dari 
lingkungan. Habitat banyak di tempat berair.mempunyai 
bentuk tubuh yang tetap dan tetap, dan oval. Beberapa 
contoh kelas ciliata: 
 
Paramecium caudatum 
- Disebut hewan sandal  
- Habitat di tempat berair, sawah,rawa. 
- Mempunyai dua macam nukleus yaitu vakuola makanan 

berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan 
vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan sisa 
makanan cair. 

- Berkembangbiak dengan dua cara yaitu vegetative.   
3. Rhizopoda/sarcodina 

Bergerak dan menangkap mengsa dengan menggunakan 
kaki semu(ada dua macam yaitu lobodia dan flopodia). 
Hidup bebas di dalam air laut dan tawar. Berkembangbiak 
dengan cara membelah biner. Contohnya yaitu: 
a. Amoeba sp 

-bentuk selalu berubah-ubah 
-habitat di air tawar 
- inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan 
yang berlangsung dalam sel. 
-mempunyai vakuola makanan vakuola kontraktil 
- Reproduksi dengan pembelahan biner. 

 Penggolongan protozoa Berdasarkan  alat geraknya protozoa dibedakan menjadi 5 
kelas yaitu: 

4. Flagellata atau mastigophora(yunani, mastix: cambuk,poros: 
membawa) 
Umumnya hidup dalam air, beberapa hidup parasit pada 
hewan dan manusia. Flagellata mempunyai bentuk yang 
tetap berkembangbiak dengan cara aseksual dengan 
pembelahan biner dan seksual dengan cara konjugasi. 



 

Berdasarkan ada tidaknya klorofil kelas flagellata dibedakan 
menjadi dua macam yaitu: 

c. Fitoflagellata  
             Flagelllatta yang mampu melakukan fotosintesis 
karena mempunyai kromatofora. 
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  -habitat di perairan bersih dan perairan kotor. 

Contohnya auglena viridis (mempunyai klorofil) 
euglena sanguinea (mempunyai pigmen 
fikoritirin/merah),volvox globator (hidup 
berkoloni)notciluca miliaris (mengeluarkan cahaya di 
malam hari). 

d. Zooflagellata/dinoflagellata 
-tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat 
heterotrof 
Umunya hidup sebagai parasit pada hewan 
manusia. 

5. Ciliata/coliophora/infusuria 
Merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciiata adalah 
hewan yang berbulu geta. Silia berfungsi untuk bergerak. 
Menangkap makanan dan untuk menerima rangsangan dari 
lingkungan. Habitat banyak di tempat berair.mempunyai 
bentuk tubuh yang tetap dan tetap, dan oval. Beberapa 
contoh kelas ciliata: 
Paramecium caudatum 
- Disebut hewan sandal  
- Habitat di tempat berair, sawah,rawa. 
- Mempunyai dua macam nukleus yaitu vakuola makanan 

berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan 
vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan sisa 
makanan cair. 

- Berkembangbiak dengan dua cara yaitu vegetative. 
6. Rhizopoda/sarcodina 

Bergerak dan menangkap mengsa dengan menggunakan 
kaki semu(ada dua macam yaitu lobodia dan flopodia). 
Hidup bebas di dalam air laut dan tawar. Berkembang biak 
dengan cara membelah biner. Contohnya yaitu: 
b. Amoeba sp 

-bentuk selalu berubah-ubah 
-habitat di air tawar 



 

- inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan 
yang berlangsung dalam sel. 
-mempunyai vakuola makanan vakuola kontraktil 
- Reproduksi dengan pembelahan biner. 32. 
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 Sporozoa 

(spora:benih,zoon,binatang) 
Sporozoa adalah hewan berspora, tidak mempunyai 
Alat gerak, bergerak dengan mengubah kedudukan 
tubuhnya. Hampir semua spesies ini bersifat parasit. 
Reproduksi dengan dua cara yaitu: 
vegetatif(schizogojni/pembelahan diri berlangung dalaam 
inang dan sporogoni/membuat spora yang berlangsung 
dalam tubuh inang perantara) dan generatif (melalui 
peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk) contoh-contoh 
protozoa: 

a. Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tetiana, 
masa sporulasi (2x24 jam) atau setiap 48 jam. 

b. Plasmodium malariae, penyebab penyakit malaria tropika, 
masa sporuasi 72 jam. 

c. Plasmodium falciparum, penyebab penyakit limpa, masa 
sporulasi (1x2x24 jam) 

d. Plasmodium ovale, penyebab penyakit limfa,masa 
sporulasi (2x24  jam), tidak terdapat di indonesia. 
Mengalami 2 fase ,yaitu: 
a. Fase genertaif, terjadi dalam tubuh nyamuk malaria. 
b. Fase vegetatif,  terjadi dalam tubuh manusia ada dua 

 tempat yaitu: dalam hati di sebut (eksoeritrositik) 
c. Dalam darah (eritrositik) 

 
Ayat yang berkaitan dengan  hewan dalam AL-
Qur’an yaitu Al-Qur’an surat An-nahl  ayat 14. 
 

 
ِيٱ وَُ��َ  ��  �َ ُ��ُ�اْ �ِ�ُۡ� َ�ۡٗ�� َ��ِّ�ٗ� َو�َۡ��َۡ��ُِ��اْ �ِ�ُۡ� ِ��ۡ�َٗ� �َ�ۡ�َُ��َ�َ��ۖ َو�ََ�ى  ۡ�َۡ��َ ٱَ���

ۡ
�َ�ِ

   �َو�ََ���ُ�ۡ� �َۡ�ُ�ُ�وَن  ۦَ�َ�اِ�َ� �ِ��ِ َوِ�َ�ۡ�َُ��اْ �ِ� �َۡ��ِ�ِ  �ُۡ��َۡ� ٱ
Artinya: “ Dan dialah, Allah yang menundukkan lautan 

(untukmu), agar kamu dapat memakan kepadanya daging 
yang segar (ikan) dan kamu mnegeluarkan dari lautan itu 

perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera 

                                                   
32 Headlan, C, 1997. Science Encylopedia. London: Kingfesher. 



 

berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) 
dari karunia-nya dan supaya kamu bersyukur.33 
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  Dalam sistem 5 kingdom, alga bukan nama takson dan tidak 

masuk dalam kingdom plantae. Alga masuk dalam kingdom 
protista, karena mempunyai ciri-ciri tubuh tersusun dari satu 
atau banyak sel. Yang tidak berdiferensiasi membentuk 
jaringan khusus. Berdasarkan pigmen yang di kandungannya 
alga di bedakan menjadi  6 filum yaitu: 

1. Filum euglenophyta 
2. Filum Alga hijau (chlophyta) 
3. Filum Alga keemasan (chrysophyta) 
4. Filum Alga Api (pyrrophyta) 
5. Filum Alga coklat (phaeophyta) 
6. Filum Alga kemerahan (Rhodophyta) 

 
Ayat yang berkaitan dengan tumbuhan  dalam Al-Qur’an yaitu 
Al-Qur’an Surat An-nahl  ayat 10. 

 
 ��َ

َ
�  �ُ�ۡ

أَ
ِ ٱ � �ُۡ�ُِ��َن  ۥ�ََ� �َۡ��َۡ�ِ��ُ�هُۚ ُ��َۡ�ٰ�َ�ُ  ��    �َو�ََ�َٰ�ٰ َ���

 

Artinya: “ Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit 
untuk kamu, sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan 
(Syajarun), yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 
mengembalakan ternakmu” 

  Dalam sistem 5 kingdom, alga bukan nama takson dan tidak 
masuk dalam kingdom plantae. Alga masuk dalam kingdom 
protista, karena mempunyai ciri-ciri tubuh tersusun dari satu 
atau banyak sel. Yang tidak berdiferensiasi membentuk 
jaringan khusus. Berdasarkan pigmen yang di kandungannya 
alga di bedakan menjadi  6 filum yaitu: 

1. Filum euglenophyta 
2. Filum Alga hijau (chlophyta) 
3. Filum Alga keemasan (chrysophyta) 
4. Filum Alga Api (pyrrophyta) 
5. Filum Alga coklat (phaeophyta) 
6. Filum Alga kemerahan (Rhodophyta) 

                                                   
33 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahnya, (jakarta: Syaammil Quran, 2009) 

h. 415. 
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  Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena 

struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Jamur protista 
dibedakana menjadi dua macam yaitu: 

      1. Filum jamur lendir(Myxomycota) 
-habitat di hutan basah, batang kayu yang membusuk, 
tanah lembab, kayu lapuk. 
- struktur tubuh vegetatif berbentuk seperti lendir atau 
plasmodium, yang berinti banyak dan bergerak seperti 
amoeba. 
- fase hidupnya ada dua fase yaitu fase hewan(fase 
berbentuk plasmodium mengering membentuk tubuh-
tubuh buah yang bertangkai) 

- Reproduksi vegetatif dengan cara plasmodium dewasa 
membentuk spora dan generatif dengan cara peleburan spora 
kembara(myxoflagella, mempunyai 1 inti dan 2 inti flagel) 
yang akan memebentuk zigot yang kemudian akan membentuk 
plasmodium. (kaystyo,2006) 

  1. hifa tidak bersekat, bersifat senositik intinya banyak), dinding 
sel dari selulosa. 

2. Reproduksi vegegtatif dengan cara membentuk zoospora, yang 
memiliki 2 flagel dan genertaif dengan cara fertilisasi yang 
akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora.  
Contohnya: phytophora(parasit pada tanaman kentang), 
phytium (penyebab busuknya kecambah dan busuk akar)  

  Beberapa ptotozoa dapat memberi manfaat pada kehidupan 
manusia. Namun, beberapa protozoa lainnya juga bertanggung 
jawab terhadap berbagai penyakit yang ditimbulkannnya. 

a. Manfaat protozoa 
Berikut ini beberapa  manfaat protozoa dalam kehidupan 
manusia 

1. Sebagai bahan dasar pembuatan alat gosok. Endapan 
cangkang radiolaria di dasar perairan akan membentuk 
tanah radiolaria. Tanah tersebut mengandung zat kersik 

2. dan dapat digunakan sebagai bahan penggosok. 
    Sebagai indikator minyak bumi. Endapan kerangka 
tubuh               Globigerina dan di dasar perairan akan 
membentuk tanah glebigerina. Endapan tersebut 

3. biasa digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. 
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  4. Membantu proses pembusukan sisa makanan. Kehadiran 

protozoa di dalam tubuh manusia dapat bermanfaat dalam 
membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Misalnya 
entamoeba coli yang hidup di usus besar. 

 Bahaya protozoa Berikut ini beberapa protozoa yang bertanggung jawab 
terhadap berbagai penyakit pada manusia dan hewan. 

1. Entamoeba histolistica: hidup di dalam usus halus 
manusia penyebab penyakit gingivitis. 

2. Entamoeba ginggivalis: hidup di rongga mulut 
penyebbab penyakit ginggivitis. 

3. Bulantidium coli: hidup di dalam usus tebal (kolon) 
manusia penyebab diare (balantidiosis). 

4. Trypanosoma cruzy: penyebab penyakit chagas pada 
nak-anak. 

5. Trichomonas vaginalis: penyebab penyakit gatal-gatal 
pada vagina dan keputihan. 

 Filum  Acrasiomycota     Filum Acrasiomycota di kenal sebagai jamur lendir seluler. 
Jamur lendir seluler umunya hidup di dalam tanah. Mereka  
hidup seperti individu sel- sel ameboid. Ukurannya yang kecil 
menyebabkan jamur lendir seluler sulit dilihat. Jika suplai 
makanan berkurang, sel-sel akan melepaskan suatu senyawa 
kimia yang menyebabkan jamur lendir seluler sulit dilihat jika 
suplay makanan berkurang, Tahap pseudoplasmodium bersifat 
sementara dan akhirnya akan tumbuh menajadi badan buah 
dan menghasilkan spora. 

 Peran protista 
menyerupai jamur dalam 
kehidupan 

  Seperti halnya ganggang dan protozoa, protista menyerupai 
jamur juga dapat memberi manfaat pada kehidupan manusia. 
Kehadiraan jamur air dapat meningkatkan zat hara di dalam 
ekosistem perairan. Hal ini dapat dimungkinkan karena fungsi 
hidupnya sebagai saprofit atau dekomposer. Di dalam perairan, 
jamur air sering terlihat seperti benang-benang halus pada 
ikan-ikan yang sudah mati atau materi organik yang terapung 
di air. 
    Selain memberi manfaat, beberapa dari anggota jamur lendir 
dan jamur air ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan pada 
jaringan ikan yang dipelihara  diakuarium. Begitu juga 
terhadap berbagai kerusakan pada tanaman pertanian. Seperti 
yang terjadi pada tanaman kentang.  



 

 
 
 

 G . Kerangka Berfikir 

    Kerangka berfikir pembelajaran Biologi fakta dan konsep sekaligus 

mengembangkan rasa ingin tahu, cara berfikir, dan pemecahan masalah melalui 

pengalaman secara lagsung. Dan Metode Student Created Case Studies adalah 

studi kasus kreasi siswa dimana siswa mencari permasalahan dengan sendiri 

dengan cara berdiskusi. Dari berbagai teori  yang telah dideskripsikan Pada proses 

belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

mengetahui hasil dari penelitian ini diusunlah kerangka berfikir guna memperoleh 

jawaban permasalahan yang timbul. Penelitian yang dilakukan di SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung ini dilakukan dengan tujuan untuk jawaban yang muncul 

dari hasil prasurvei, yaitu melalui wawancara dan observasi, kemudian penulis 

menetapkan kelas X sebagai populasi pada penelitian ini. Data hasil uji coba 

dianalisis validatas dan reliabilitas untuk soal Keterampilan Proses 

Sains.instrumen uji coba tes dan angket memenuhi syarat untuk digunaan sebagi 

instrument, tes dan soal posstest digunakan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pada tahap selanjutnya, peneliti menyusun perangkat pembelajaran 

meliputi silabus, RPP,. Setelah semua perangkat sipersiapkan penulis 

melaksanakan pembeljaran pada kelas eksperimen yaitu dengan menggunkan 

metode Student Created Case Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains 



 

Biologi Siswa Kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung.plaksanaan 

dilakukaan sebanyak tiga kali pada pertemuan terakhir dilakukan posstest. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 
Kerangka Berfikir Penelitian 

 
 

   Kerangka berfikir pembelajaran Biologi fakta dan konsep sekaligus 

mengembangkan rasa ingin tahu, cara berfikir, dan pemecahan masalah melalui 

pengalaman secara langsung. Dan Metode Student Created Case Studies adalah studi 

kasus kreasi siswa dimana siswa mencari permasalahan dengan sendiri dengan cara 

berdiskusi. Dari berbagai teori yang telah dideskripsikan pada proses belajar 

mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan member 

fasilitas bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, pada pembelajaran  kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol penerapan dengan Metode Student Created Case 

Studies pembelajaran yang mengajak siswa untuk mampu menganalisa dan 

menciptakan dari masalah yang diberikan oleh guru secara individu maupun 

kelompok supaya memudahkan siswa untuk memahami diskusi dengan baik, dan 

Keterampilan Proses Sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode 

ilmiah dalam memahami mengembangkan, ilmu pengetahuan.dan ada sebelas 

indikator Katerampilan Proses Sains yaitu Observasi, klasifikasi, intrerprestasi, 

berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis merencanakan 

percobaan, menggunakan alat dan bahan, melakukan prercobaan, melakukan 

komunikasi, dan menerapkan konsep. Dan memakai materi protista yaitu siswa 

pratikum dan melihat keafektifan siswa dalam memahami materi protista dengan cara 

pratikum pada air kolam, air sawah, dan air selokan maka Keterampilan Proses Sains 

sangat baik untuk digunakan. 

   

    G. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ho: μ1 = μ2 (Tidak ada pengaruh metode Student Created Case Studies terhadap 

keterampilan proses sains Biologi Siswa  kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung). 

H1: μ1 ≠ μ2 (Ada pengaruh metode Student Created Case Studies terhadap 

keterampilan proses sains Biologi siswa  kelas X SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung). 



 

 
 
  



 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

     Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah quasi experimental design yaitu desain ini memiliki 

kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.34      

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest-only 

control design. Desain penelitian ini dilakukan terhadap dua kelompok sampel, 

satu kelompok diberikan perlakukan eksperimen dan satu kelompok diberi 

perlakuan kontrol. Kelas eksperimen ialah kelas yang di dalam pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaran Student Created Case Studies, sedangkan 

kelas kontrol yaitu kelas yang pada pembejarannya menggunakan pembelajaran 

berupa secara langsung kepada siswa.   

 

 

 

 

 
                                                   

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 
(Bandung: Alpabeta, 2010), h. 114. 



 

 Tabel 3.1 
Rancangan Penelitian Eksperimen 

Kelas Penelitian 
Perlakuan 

Tes Akhir 

Kelas Eksperimen X1 T1 

Kelas Kontrol X2 T2 

                        Sumber: Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfa                 
Beta, cet 16, 2013), h.112 

Keterangan: 
X1 =  Perlakuan dengan   menggunakan metode Student Created Case Studies. 

X2 =  Perlakuan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Direct Intruction. 

T  =  Tes akhir (posttest) soal penguasaan Keterampilan Proses Sains. 

B. Tahap Penelitian 

Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam penelitian ini, meliputi: Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengamatan. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan Penelitian  

Kegiatan perencanaan meliputi : 

a. Melakukan Studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk 

memperoleh informasi sistem pembelajaran dan Keterampilan Proses Sains 

yang selama ini dilakukan pada mata pelajaran Biologi khususnya materi 

Protista. 

b. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian. 

c. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan, pengembangan 

silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar diskusi 



 

siswa dan lembar kerja siswa yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

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

perangkat tes Keterampilan Proses Sains siswa pada materi Protista, lembar 

observasi Keterampilan Proses Sains, angket respon siswa terhadap 

pembelajaran dan catatan lapangan 

e. Mengkomunikasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

lapangan 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa kelas lain diluar sampel.  

g. Melakukan analisis kualitas instrumen tes Keterampilan Proses Sains siswa 

meliputi : validitas, reabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. 

h. Melakukan analisis kualitas instrumen lembar observasi Keterampilan Proses 

Sains, test Keterampilan Proses Sains, angket respon siswa, catatan lapangan. 

Kemudian melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi dan 

revisi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini, meliputi  

3. Tahap Akhir Penelitian  

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini meliputi : 

1. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada tahap pelaksanaan penelitian. 

2. Menyimpulkan hasil analisis data dan menyusun laporan penelitian. 



 

4. Variabel penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi objek penelitian, 

sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor yang berperan dalam 

peristiwa atau gejala yang akan diteliti.35Variabel dependen adalah variabel yang 

menjadi obyek utama dalam penelitian.Variasi dalam variabel dependen 

dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada variabel independen. Secara 

sistematis variabel independen diberi simbol X dan variabel dependen diberi 

simbol Y.36Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : 

1. Variabel bebas (X)adalah metode pembelajaran Student Created Case Studies. 

2. Variabel bebas (Y) adalah Keterampilan Proses Sains. 

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

(Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

                            Gambar 3. Pengaruh hubungan variable X dengan Y. 

Keterangan :   

              X   = Metode Pembelajaran student Created Case  Studies. 

    Y    =Keterampilan Proses Sains. 

 
                                                   

35 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.25. 
36Endang mulyatiningsih.Metode Penelitian terapan Bidang Pendidikan.(Jakarta: 

Alfabeta, 2013), h.5. 

  X      Y 



 

5. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel  

A. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh peserta didik kelas X SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung, Tahun Pelajaran  2017/2018, sebanyak 4 

kelas. 

B.  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

     Sampel adalah sebagaian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.37Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa 

kelas X.1 dan X.2 yang masing-masing berjumlah 35 dan 35 siswa. Kelas X1 

sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan Metode pembelajaran Student 

Created Case Studies, sedangkan kelas X2 sebagai kelas Kontrol 

menggunakan model Direct Intruction . Teknik sampling merupakan teknik 

pengumpulan data, atau cara untuk menentukan sampel. Dalam pengambilan 

kelas eksperimen dan kontrol, teknik sampling yang digunakan dalam 

pengambilan kelas kontrol adalah probability sampling dengan teknik Cluster 

Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi itu karena siswa 

dianggap memiliki kemampuan yang homogen. 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi Keterampilan proses sains 

                                                   
37 Sugiyono,ibid.114 



 

Teknik non-tes dalam penelitian ini berupa observasi. Kegiatan 

observasi meliputi pengamatan terhadap suatu objek dengan melakukan 

pengamatan seluruh kegiatan  praktikum. Observasi digunakan untuk 

mengadakan pencatatan mengenai keterampilan proses sains.  

2. Tes  

Lembar tes yang digunakan dalam bentuk Posttest untuk mendapatkan 

data kognitif tentang keterampilan proses sains peserta didik pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol yang terdiri dari 20 butir soal pilihan 

ganda.  

D. Analisis Uji Instrumen 

 Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini dapat digunakan dalam 

penelitian, maka instrumen penelitian diuji cobakan terlebih dahulu, agar dapat 

diperoleh data yang valid dan reliabel. 

1. Analisis Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains  

 Dalam teknik analisis observasi yang akan dinilai adalah aspek keterampilan 

proses sains berupa metode check-list. Lembar observasi digunakan untuk 

mengetahui gambaran keterampilan proses sains pada saat pembelajaran 

berlangsung. Untuk menghitung persentase  aspek Keterampilan Proses Sains  

dalam kelompok, digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase Kemampuan Proses Sains =����	����	���������
����	��������

� 100% 



 

Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan kedalam kriteria nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 
Kriteria Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 

No Persentase Keterangan 
1 >85% Sangat Baik 
2 70%-85% Baik 
3 55%-70% Cukup 
4 40%-55% Kurang 
5 �40% Sangat Kurang 

Sumber : Suharsimi Arikunto 

Tabel 3.3 
Persentase Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Perindikator 

Lembar Observasi kelas Eksperimen 
No Indikator Persentase Kriteria 
1 Observasi 57,00% Baik 
2 Mengkalasifikasi 84,76%  Sangat Baik 
3 Memprediksi 54,28%           Cukup 
4 Menginterprestasi 52%            Kurang 
5  Mengkomunikasi 55,23%           Cukup 
6 Mengajukan pertanyaan 39,04% Sangat kurang 
7 Hipotesis   

Rata-rata 69,8% 
 

2. Uji Validitas Instrumen Tes 

  A test is valid if it measures what it purpose to measure atau jika diartikan 

adalah sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak 

diukur.38 Uji validitas instrumen keterampilan proses sains yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas konstruksi yaitu sebagai 

berikut: 

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

Cipta, 2013), h. 211. 



 

1) Uji Validitas isi 

Uji validitas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan diukur 

sehingga dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang 

ingin diukur sehingga mempunyai validitas yang tinggi atau rendah. Hasil 

penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.39  

Uji validitas isi untuk menentukan suatu instrumen tes mempunyai validitas isi 

yang tinggi dalam penelitian yang dilakukan adalah melalui penilaian yang 

dilakukan oleh para pakar (experts judgment) yang ahli dalam bidangnya. 

Peneliti menggunakan  2 validator yang terdiri dari 1 dosen ahli instrumen, dan 1 

dosen ahli materi. Dosen ahli instrumen sebagai validator untuk mengetahui 

apakah instrumen tes sudah sesuai dengan indikator keterampilan proses sains 

yang akan diujikan, sedangkan dosen ahli materi sebagai  

 

validator untuk melihat apakah isi instrumen sudah sesuai dengan apa yang akan 

dipelajari disekolah. 

2). Validitas Konstruksi 

Sebuah tes dikatakan valid jika skor-skor pada butir tes yang bersangkutan 

memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan 

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

Alfabeta, 2015), Cet. XIV, h. 182. 



 

bahasa statistik yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara skor tiap butir  

tes dengan skor totalnya.40 

Adapun penggunaan validitas konstruksi dapat dihitung dengan koefisien 

korelasi menggunakan product moment, yaitu:41 

 rxy= 
�	∑����∑���∑��

���	∑�2��∑��2���∑�2��∑��2�
 

Keterangan:  

 r hitung = koefesien korelasi 

 n  = jumlah responden    

 ∑Xi = jumlah skor item 

 ∑Yi = jumlah skor total item  

Adapun kriteria untuk validitas butir soal dan butir angket.42  

0,81 - 1,00  =  Sangat tinggi  

0,61 - 0,80 =  Tinggi  

0,41 - 0,60  =  Sedang  

0,21 - 0,40 =  Rendah  

0,00 - 0,20 =  Sangat rendah  

 Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka korelasi “r” product 

                                                   
40Ibid, h. 177.  
41 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Lampung: AURA, 

2014), h. 38 
42 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi 

Mahasatya, 2006), h. 245 



 

moment (rxy) dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar (N-2) pada taraf 

signifikansi (�) = 0,05 dengan ketentuan bahwa rxy lebih besar atau sama dengan rtabel 

maka hipotesis nol diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Jika rxy lebih kecil dari 

rtabel maka soal dikatakan tidak valid.43 

Berdasarkan teori Anas Sudjono tolak ukur angka korelasi “r” product 

moment (rxy) dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar(N-2) pada taraf 

signifikansi (�) = 0,05 tersebut, maka dalam penelitian ini soal dikatakan valid jika 

rxy lebih besar atau sama dengan rtabel (rxy � rtabel).44 Uji validitas instrumen tes yang 

dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung  kelas X  IPA terdiri dari 35 peserta 

didik dengan memberikan 20 butir soal pilihan ganda 

         Tabel 3.4 
          Hasil Validitas Uji Instrumen Soal Keterampilan Proses Sains 

Soal  Nomor Butir Soal Jumlah 
Soal 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 18 
Tidak 
Valid 

5,20 2 

 

Hasil analisis instrumen 20 butir soal yang dinyatakan valid berjumlah 18 

butir soal dan yang tidak valid berjumlah 2  butir soal. dari hasil uji validitas 

instrumen di atas, maka soal yang dapat digunakan sebagai evaluasi hasil belajar 

keterampilan proses sains  adalah soal yang valid, sedangkan yang tidak valid tidak 

dapat digunakan sebagai evaluasi hasil belajar keterampilan proses sains. 

                                                   
43Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. XII, 

h. 181. 
44Ibid, h. 182 



 

3. Uji Reliabilitas 

Sugiyono berpendapat bahwa suatu instrumen yang reliabel adalah instrumen 

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

menghasilkan data yang sama.45 Tes yang digunakan berbentuk uraian, maka untuk 

menentukan reliabilitas adalah menggunakan rumus alpha cronbach.46 Karena 

model penskoran soal bukan model dikotomi melainkan bersifat kontinu (model  

skala poin yang bernilai 5,4,3,2,1 dan 0) yaitu:  

	��� � �
�

�� ���� �
∑ ����
���
���

� 

Keterangan: 

r11   = Koefisien reabilitas tes 

k         = Jumlah butir pertanyaan 

∑si2    = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

st2        = Varian total 

 

 

Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir 

soal; 

∑��	
2 = ��12 � ��22 � ��32 � ⋯�	���2 

��2 					 � 	
∑��2�

�	∑���
2

�
�

   

                                                   
45Sugiyono, Op Cit. h. 121 
46 Novalia dan Muhamad Syazali, Op.Cit, h. 39 



 

Rumus untuk menentukan nilai variansi total  

��2 					� 	
∑�2��	∑��2

�
�    

Dimana : 

X  = nilai skor yang dipilih 

N  = banyaknya item soal. 

Tabel 3.5 
Kriteria Reliabilitas 

Reabilitas (r11) Kriteria 
0,91-1,00 Sangat tinggi 
0,71-0,80 Tinggi 
0,41-0,70 Sedang 
0,21-0,40 Rendah 
0,00-0,20 Sangat rendah 

Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2012 
 

Berdasarkan hasil perhitungan soal keterampilan proses sains diperoleh harga 

rhitung atau  r11 = 0,73 maka instrumen reliabel atau masuk kedalam kriteria tinggi, 

artinya dapat dikatakan bahwa butir- butir soal dalam instrumen tersebut konsisten 

untuk digunakan sebagai evaluasi hasil belajar keterampilan proses sains. Untuk 

melakukan uji reliabilitas menggunakan program Microsoft Excel 2007. 

4. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran ini dilakukan untuk menguji apakah butir item soal yang 

digunakan ini sebagai butir soal yang baik, artinya butir soal tersebut memiliki tingkat 



 

butir item soal sedang, mudah dan sukar. Tingkat kesukaran suatu butir item soal 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:47 

�� �	
��� ��
��� �� 

�� = Jumlah skor kelompok atas 

�� = Jumlah skor kelompok bawah 

�� = Jumlah skor ideal kelompok atas 

�� = Jumlah skor ideal kelompok bawah 

Dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kriteria 
TK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,00 �	TK � 0,30 Sukar 
0,30 �	TK � 0,70 Sedang/Cukup 
0,70 �	TK � 1,00 Mudah 

TK = 1,00 Terlalu Mudah 
Sumber: Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, Bandung : 
Alfabeta,2014 
 

Setelah instrumen soal pilihan ganda  valid dan reliabel, maka tahap 

selanjutnya adalah pengujian tingkat kesukaran soal melalui indeks kesukaran. 

 

Tabel 3.7 
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Keterampilan Proses Sains Valid 

 
Kategori Soal Nomor Butir Soal Jumlah Soal 

Sukar 2,3,6,7,8 5 
Sedang 1,4,9,10,11,12,14,17,20 9 

                                                   
47 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta,2014.hal.76 



 

Rendah 5,13,15,16,18,19 3 
 

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa terdapat  3 soal dengan 

kategori mudah, 4 sedang dan 3 sukar. Kategori tersebut diperuntukkan agar siswa 

terus melatih kemampuannya dan mengembangkan keterampilan proses sains. Soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. 

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan 

tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. 

5.  Daya Beda 

Daya beda yang dimaksud adalah untuk membedakan kemampuan antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan kemampuan rendah atau 

kesanggupan butir soal tes dalam mmbedakan antara peserta didik atau peserta tes 

yang memiliki penguasaan materi tinggi dan peserta didik yang memiliki  

penguasaan materi rendah.  Perhitungan daya beda (D) merupakan 

pengukuran sejauh mana suatu butir soal tes mampu membedakan peserta didik yang 

sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang atau belum 

menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun rumus yang digunakan 

dalam hal ini yaitu:48 

�� �	
�� � ��

��  

�� = Jumlah skor kelompok atas 
                                                   

48 Ibid, 76 



 

�� = Jumlah skor kelompok bawah 

�� = Jumlah skor ideal kelompok atas 

Dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.8 
Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 
DB = 0,00 Sangat Jelek 

0,00 �	DB � 0,20 Jelek 
0,20 �	DB � 0,40 Cukup 
0,40 � 	DB	 � 7,00 Baik 
0, 70 �	DB � 1,00 Sangat Baik 

Sumber: Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, Bandung :    
Alfabeta,2014 

 

Setelah instrumen soal tes essay valid dan reliabel, maka tahap selanjutnya 

adalah pengujian tingkat kesukaran soal melalui indeks kesukaran. 

Tabel 3.9 
Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Keterampilan Proses Sains  

Kategori Soal Nomor Butir Soal Jumlah Soal 
Sangat Jelek - - 

Jelek 5,20 2 
Cukup 2,6,7,13,16,18 6 
Baik 1,3,8,9,11,15,9,4 8 

Sangat Baik 17,14,12,10 4 
 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 20 soal tes keterampilan 

proses sains, adapun butir soal yang memiliki daya pembeda cukup berjumlah 6 soal 

dan yang memiliki daya pembeda baik terdapat 8soal, adapun butir soal yang 



 

memiliki daya pembeda jelek terdapat 2 soal dan sangat jelek 0. Soal yang dapat 

dijadikan sebagai alat instrumen adalah soal yang termasuk ke  

Dalam kriteria sangat baik, baik dan cukup karena soal tersebut mampu 

membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang 

berkemampuan rendah, sedangkan soal yang memiliki daya pembeda jelek harus 

dibuang atau tidak dipakai sebagai instrument evaluasi keterampilan proses sains 

karena butir soal tes tersebut tidak mampu membedakan peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Teknik analisis data tes penguasaan konsep ini diuji dengan menggunakan 

uji statistik. Sebelum  menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan 

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

data kelas kontrol. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

menggunakan uji Liliefors sebagai berikut :49 

 
                                                   

49 Ibid, h. 49 



 

Lhitung = Max |f�z� � 	S�z�|, Ltabel = L(α,n) 

Dengan hipotesis: 

H0 : data mengikuti sebaran normal 

H1 : data tidak mengikuti sebaran normal 

Kesimpulan : jika Lhitung ≤ Ltabel, maka H0 diterima  

Langkah-langkah uji Liliefors: 

1.  Mengurutkan data 

2. Menentukan frekuensi masing-masing data 

3. Menentukan frekuensi kumulatif 

4. Menentukan nilai Z dimana Zi = x�i�x�
s

 dengan X� = ∑Xi
n

, S = �∑�Xi�X��2	
n�1

 

5. Menentukan nilai f (z), dengan menggunakan tabel z  

6. Menentukan s (z) = �kum
n

 

7. Menentukan nilai L = |�	��� � �	���| 

8. Menentukan nilai Lhitung = Max |f�z� � S�z�| 

9. Menentukan nilai Ltabel = L(α,n),  

10. Membandingkan Lhitung dan Ltabel, serta membuat kesimpulan. Kesimpulan : 

jika Lhitung ≤ Ltabel, maka H0 diterima 

 

 

 

 



 

b. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, dilakukan pengujian homogenitas. Uji ini untuk 

mengetahui kesamaan antara dua keadaan atau populasi. Apakah sampel yang diteliti 

berdistribusi homogen atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji 

homogen dua varians atau uji fisher. 

F = ��
�

��
� 

F    = Homogenitas 

�12 = varian terbesar 

�22 = varian terkecil 

Adapun kriteria untuk uji homogenitas (0,05) adalah : 

H0 diterima jika Fh < Ft  

H1 ditolak jika Fh > Ft 

Hipotesis : 

H0 : sampel yang memiliki varians homogen  

H1 : sampel yang tidak memiliki varians homogen 

c. Uji Hipotesis Statistik 

 Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara 

hasil tes peserta didik dari kelompok eksperimen dan kontrol dapat dilakukan uji 

parametrik yaitu: 

 



 

uji-t independent.50 Langkah-langkah untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistik. 

 Ho: μ1 = μ2 (Tidak ada pengaruh penggunaan  Metode pembelajaran 

Student Created Case Studies terhadap keterampilan proses sains 

peserta didik SMA Gajah Mada Bandar Lampung). 

H1: μ1 ≠ μ2 (Ada pengaruh penggunaan  Metode Pembelajaran Student 

Created Case Studies  terhadap keterampilan proses sains peserta 

didik SMA Gajah Mada Bandar Lampung). 

Menemukan nilai thitung yang dihitung dengan rumus.51 

thitung =  
�������

���������
����������

�

���������
� �
��

� �
��

�
 

Keterangan: 

�� : nilai rata-rata sampel 1 

�� : nilai rata-rata sampel 2 

�� : simpangan baku sampel 1 

�� : simpangan baku sampel 2 

���: varians sampel 1 

���: varians sampel 2 

b. Menemukan nilai ttabel = tα (dk = n1 + n2 – 2) 

                                                   
50 Subana dkk,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 129 
51 Novalia, Op.Cit. h. 68 



 

c. Kriteria pengujian hipotesis : jika thitung ≥ ttabel  maka H0 ditolak dan jika  

thitung < ttabel maka H0 diterima dengan tarafsignifikan 5%. Uji –t diterima 

apabila thitung lebih besar dari ttabel dengan demikian H1 diterima, apabila thitung 

lebih kecil dari ttabel maka H1 ditolak.  

  



 

 
BAB IV  

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Data Hasil Penelitian 

   Berdasarkan   penelitian  ini  dilakukan  di  SMA Gajah  Mada Bandar  

Lampung   pada  siswa  kelas  sampel  yaitu,  X4 sebagai  kelas eksperimen  

yang  mendapat  pembelajaran  yang  menggunakan  Metode  Student Created 

Case Studies. Dan  X2  sebagai kelas  kontrol  yang  mendapat  perlakuan  

sebagai  kelas  Eksperimen menggunakan  Direct intruction . Dengan  

menerapkan  pembelajaran  dengan  Metode  Student Created Case Studies 

dan Keterampilan Proses Sains pada materi  Protista. Maka, didapatkan data 

hasil  penelitian  meliputi: 1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi Di 

SMA Gajah  Mada Bandar Lampung.2. Peningkatan Keterampilan Proses 

Sains  Siswa kelas  X  pada Materi Protista. Hasil penelitian ini disajikan 

dalam   bentuk  uraian,  tabel  dan grafik yang  dideskripsikan  secara  rinci 

dibawah  ini:  

1. Gambaran  Umum   kegiatan Pembelajaran di sekolah adalah kegiatan 

yang bersifat  formal, direncanakan, dan dilakukan dengan bimbingan 

guru dalam sebuah lingkungan. Hal-hal yang hendak dikuasai siswa dalam 

sebuah pembelajaran tersebut bahan ajar, metode pembelajaran, serta 

evaluasinya telah dipersiapan dan direncanakan dalam kurikulum sekolah. 



 

2. Pembelajaran  Biologi  di  SMA Gajah Mada Bandar Lampung, bersifat 

satu arah dimana guru memeberikan materi sebagian siswa yang 

menyimak informasi yang  

diberikan oleh guru dan siswa hanya diam, informasi yang diberikan oleh 

guru pada saat pembelajaran Biologi, buku referensi, yang digunakan oleh 

siswa masih  

3. terbatas, hanya menggunakan LKS (Lembar kerja siswa) dan satu buku 

paket Biologi yang hanya disediakan dari sekolah, sebagai buku pegangan 

saat proses pembelajaran dan menggunakan jaringan internet yang sudah 

difasilitasi sekolah guna menambah informasi lain. 

4.   Keadaan  sarana  dan  prasarana  proses  pembelajaran  Biologi  di SMA 

Gajah  Mada Bandar Lampung sudah sesuai untuk  mendukung 

pembelajaran IPA. Karena sudah  terdapat  laboratorium  IPA,  dan  di 

dukung   juga dengan guru-guru yang mengajar  sesuai dengan bidang 

studi IPA,  tetapi  jarang  melaksanakan  pratikum Biologi di laboratorium   

karena  kurangnya  waktu,  serta minimnya alat dan bahan  yang  

digunakan untuk pratikum. 

 Selain ini juga siswa tidak diarahkan  untuk mengeksplorasi 

lingkungan  sebagai sumber belajar. Pada pembelajaran Biologi  diskusi 

sudah sering  digunakan tetapi, sebelumnya guru belum pernah 

menggunakan Metode Student Created Case Studies( Studi kasus kreasi 

siswa)  dan Keterampilan Proses Sains khususnya materi protista, selain 



 

itu penilaian Hasil Belajar  lebih banyak mengukur aspek kognitif berupa 

hafalan, siswa kurang diberikan latihan –latihan soal yang menantang 

seperti melatih Keterampilan proses Sains siswa. Dan dalam proses 

pembelajaran sudah berpedoman pada standar proses pengajaran, namun 

siswa belum diberi kesempatan untuk melakukan pengaturan diri dalam 

proses pembelajaran.Peningkatan Keterampilan Proses Sains siswa  

Bologi kelas  X  SMA Gajah Mada Bandar Lampung Keterampilan Proses 

Sains Biologi pada  

materi Protista merupakan potensi intelektual menyangkut kemampuan 

untuk mengembangkan kemampuan Keterampilan  Proses Sains dan tes 

Keterampilan proses sains dalam bentuk soal posttest yang diberikan 

diakhir proses pemebelajaran sebagai data utama  berdasarkan  hasil uji 

coba soal  postest ada 20 soal pertanyaan dalam bentuk  multiple choice  

untuk mengukur Katerampilan Proses Sains siswa pada materi protista. 

a. Tes Keterampilan Proses Sains 

Data uji coba tes Keterampilan Proses Sains diperoleh dengan cara 

memperoleh  20 butir soal piihan ganda untuk materi protista pada 

siswa diluar sampel penelitian.  Analisis data uji coba  keterampilan 

proses sains  meliputi validitas, uji tingkat  sukar, uji daya  pembeda, 

dan uji reabilitas yang akan di paparkan sebagai berikut:  

1) Uji Validitas Keterampilan Proses Sains  



 

Uji validitas butir soal dilakukan untuk mengetahui kevalidan 

butir-butir soal yang digunakan pada saat penelitian. Setelah uji 

coba soal kepada siswa yang berada diluar sampel. Kemudian,  

hasil uji coba dianalisis menggunakan Microsoft Office Excel 

2007. Adapun hasil uji coba untuk validitas butir soal yang dapat 

dilihat di tabel bawah ini:                                                             

       
Hasil analisis 20 butir soal yang dinyatakan valid berjumlah 18 butir 

soal dan yang tidak valid berjumlah 2 butir soal, dan hasil uji validitas 

instrumen di atas, maka soal yang digunakan sebagai evaluasi hasil belajar 

Keterampilan Proses Sains soal yang valid, sedangkan yang tidak valid tidak 

dapat digunakan sebagai evaluasi hasil belajar 

1. Uji Tingkat Kesukaran Keterampilan Proses Sains  

Hasil analisis tingkat kesukaran  menggunakan  Microsoft Office Excel 

2007. 

Berdasarkan  tabel di atas analisis tingkat kesukaran uji coba instrumen tes 

dari soal diperoleh  20 soal di peroleh  20 butir  soal yang memiliki  kriteria  

sama yaitu kreteria sedang dengan derajat  kesukaran antara 0,30 dan 0,70.  

2. Uji Daya Pembeda  Keterampilan Proses Sains  

Hasil dari analisis daya pembeda menggunakan Microsoft Office 

Excel 2007.Berdasarkan  tabel diatas  dari  20  soal  yang telah di 

uji cobakan di peroleh 6 butir  soal   yang memiliki  klasifikasi 



 

daya  pembeda  yang  cukup, 8 buttir memiliki  klasifikasi  daya 

pembeda baik, dan 5 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda 

sangat baik.   

B. Uji  Analisis  Data  posttest 

a. Analisis  Data Posttest  Keterampilan  Proses  Sains  

Data tes Keterampilan Proses Sains yang di olah dan dianalisis untuk 

enjawab hipotesis penelitian. Uji Hipotesi yang digunakan adalah Analisis 

Variansi dua jalan sel  tak sama. Sebelum melakukan Analisis Varians 

Dua jalan Sel Tak sama  

Uji tersebut harus memenuhi dua uji prasyarat analisis Variansi Dua jalan 

Sel Tak Sama pada tes Keterampila Proses Sainns dapat dipaparkan.  

1) Uji Normalitas Kelas Kontrol 

   Prasyarat Uji Normalitas  yang digunakan oleh penulis terdiri dari uji 

normalitas yaitu uji normalitas kelas ekseprimen dan uji normalitas 

kelas kontrol.  

a) Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Uji normalitas tes  Keterampilan  Proses  sains    pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa data Keterampilan Proses Sains pada kelas 

eksperimen berdistribusi normal. Pernyataan tersebut didasari oleh 

Lhitung bernilai 0,071 dan  Ltabel  0, 1478 sehingga Lhitung < 

Ltabel menjadikan H0 diterima.    



 

a) Uji Normalitas Kelas Kontrol  

Uji  Normalitas  Keterampilan  proses Sains pada kelas kontrol 

dapat dilihat pada lampiran. Hasil  yang diperoleh menunjukkan  

bahwa data Keterampilan Proses Sains pada kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Pernyataan tersebut didasari oleh Lhitung 

bernilai  0,119 dan Ltabel 0,1478 sehingga Lhitung < Ltabel 

menjadikan H0 diterima.  

2) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas  yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri 

dari  2. Yaitu uji  homogenitas  kelas Eksperimen dan  uji  

homogentias  kelas  kontrol. 

C. Data Hasil Penelitian 

   Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan  dengan cara tes, 

Observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan dua kelas pada penelitian 

ini  yakni dengan kelas X4 sebagai kelas Eksperimen dengan jumlah 35 orang 

siswa, serta kelas X2 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 35 siswa. 

Pada kelas Eksperimen proses pembellajran diberi perlakuan dengan 

menggunakan Metode Student Created Case Studies Terhadap Keterampilan 

Proses Sains. Sedangkan pada kelas kontrol, saat 

 

 



 

 proses  pembelajaran  langsung menggunakan Model  Direct Inderaction. 

Data yang diperoleh oleh peneliti ini berupa data (posttest), hasil lembar 

observasi  pada Keterampilan Proses Sains,  pratikum, dan hasil dokumentasi 

kegiatan pembelajaran. Rincian data yang diperoleh peneliti dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Peningkatan rata-rata nilai posstest Keterampilan Proses Sains dapat dilihat 
pada diagram berikut ini: : 

 
Ket:  1. Nilai tertinggi 

2.  Nilai terendah 
3. rata-rata 

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 78  sedangkan kelas kontrol sebesar 

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

yaitu pada kelas eksperimen sebesar 55 sedangkan kelas kontrol sebesar 54. 
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1. Hasil  Posttest Keterampilan Proses Sains 

Hasil  posttest  Keterampilan Proses Sains yang telah dilakukan oleh 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil posttest tersebut 

Berdasarkan   

tabel  diatas menunjukkan bahwa rataan posttest  keterampilan proses 

sains  pada  kelas eksperimen  termasuk  dalam  kategori  baik  yaitu  ( 

78,57%) sedangkan  untuk  kelompok  kontrol  termasuk  kategori  kurang   

(55,59%). Keterampilan Proses Sains  termasuk  pada  kategori  baik  di 

kelas  eksperimen  adalah  pada  indikator  mengajukan  pertanyaan    

sebesar  (72,85%), menerapkan konsep  sebesar 

  (60%),  indikator  mengamati sebesar   (72,38%), indikator  

mengklasifikasi  sebesar (78,57%),   indikator  menafsirkan  sebesar  

(68,57%),  indikator alat dan bahan  sebesar (60,95%),  indikator 

menerapkan konsep sebesar (60%),  sedangkan Keterampilan Proses Sains  

pada kelas kontrol yang termasuk  pada kategori  cukup adalah pada 

indikator mengajukan pertanyaan  sebesar (60%) .  

sedangkan  kategori  yang  termasuk pada  kategori  kurang  pada 

indikator  mengklasifikasi sebesar (54,28%),  indikator  menafsirkan 

sebesar (54,28%),indikator  menggunakan alat dan bahan sebesar 

(56,19%), indikator menerapkan konsep sebesar (59,28%). Dan pada  

kategori kurang sekali pada indikator mengamati sebesar (49,52%).  

 



 

2. Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil lembar  observasi Keterampilan 

Proses Sains  berikut ini: 

 
                                                      Gambar 4.2 

Diagram Persentase Ketercapaian  Lembar Observasi Keterampilan 
Proses Sains 
 
Ket: indikator Keterampilan Proses Sains 

1. Mengamati 
2. Mengklasifikasi 
3. Menafsirkan 
4. Alat dan bahan 
5. Menerapkan konsep 
6. Mengajukan pertanyaan 
7. hipotesis 

Lembar  Observasi yang digunakan dalam penelitian bertujuan untuk 

mengamtai kegiatan siswa  pada kegiatan pratikum yang sedang berlangsung. Lembar 

Observasi disusun dalam bentuk format khusus dengan aspek-aspek penilaian yang 

dikembangkan dari indikator Keterampilan Proses Sains. Indikator  penilaian yang 

diperoleh dari Keterampilan Proses Sains melalui lembar observasi yaitu, 
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mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, menginterprestasi, mengkomunikasi,  

mengajukan  pertanyaan,  mengajukan  hipotesis.yang diperoleh pada saat melakukan 

pratikum pada materi protista. Hasil penilaian lembar  Observasi   bahwa dari hasil 

Lembar Observasi yang telah dilakukan bahwa Rataan Keterampilan Proses Sains 

pada kelas eksperimen termasuk ke dalam kategori Baik  sebesar (83,80%). Dari 

tujuh indikator yang diamati termasuk dalam kategori Cukup  adalah  indikator 

Observasi sebesar  (63,83%). Dan indikator memprediksi  sebesar (69,52%).  

Sedangkan indikator yang termasuk ke dalam  kategori baik menginterpresentasi 

sebesar  (71,42%). Indikator mengajukan pertanyaan sebesar (70%).  

Dan indikator mengajukan Hipotesis sebesar  (60,00%).  Sama halnya seperti 

kelas eksperimen pada kelas kontrol juga diamati sebanyak tujuh indikator masing-

masing masuk ke dalam kategori kurang yaitu indikator observasi (57,00%), indikator 

mengklasifikasi termasuk ke dalam kategori baik  sebesar (84,76%), indikator  

memprediksi sebesar(54,28%), indikator meginterprestasi sebesar (52%), indikator 

mengkomunikasi sebesar  (55,23%) ,indikator mengajukan pertanyaan sebesar 

(62,85%),  sedangkan  indikator mengajukan Hipotesis sebesar (39,04%) termasuk 

dalam kategori kurang baik. 

D. PEMBAHASAN 

   Pada bagian  ini  akan  di  bahas  tentang  Pengaruh  Metode  Student  Created  

Case Studies(Studi kasus kreasi siswa)  Penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah 

Mada  Bandar Lampung   dengan  mengambil  2 kelas sebagai sampel yang 

menggunakan Cluster Random Sampling  diperolehlah  kelas  X  ipa 4 sebagai  kelas 



 

eksperimen dan kelas  X ipa  2  sebagai kelas kontrol. Pada kelas  eksperimen peserta 

didik berjumlah 35 anak dan  pada  kelas  kontrol  berjumlah  35 anak. Materi yang 

diajarkan adalah tentang Protista,  untuk  mengumpulkan data-data pengujian 

hipotesis, peneliti mengajarkan materi  protista  pada  kelas  eksperimen  dan  kelas  

kontrol masing-masing sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali pertemuan 

dilaksanakan untuk proses belajar mengajar, 1 kali pertemuan dilaksanakan untuk 

evaluasi atau tes akhir (posttest)  dan 1 kali pertemuan dengan  jangka  waktu 2 

minggu  setelah  posttest diadakan pratikum   dan  dilakukan  lagi untuk  peserta didik 

sebagai data penelitian dengan bentuk tes  soal pilihan ganda, yang dijadikan soal 

posstest  tersebut mengandung 7 indikator Keterampilan Proses Sains  berdasarkan 

framework  Muh. Tawil dan Liliasari, penelitian ini menggunakan 7 indikator 

Keterampilan Proses Sains yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, menginterprestasi, 

memprediksi, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, menggunakan 

alat/bahan. 

Soal tes akhir  adalah  instrument yang sudah sesuai dengan kriterian soal  

yang sudah diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran 

sebagai uji kelayakan soal. Instrument pada penelitian ini sebelum diuji validasi 

dikoreksi oleh 3 dosen validator dari jurusan pendidikan biologi yaitu Ibu 

Nukhbatul Bidayati Haka,M.P.d. Gress Mareta M. S i, . dan Bapak Akbar 

Handoko, M. P d. selanjutnya  soal  instrument peneliti di uji cobakan kepada 35  

peserta didik kelas X IPA  2 SMA Gajah  



 

Mada   Bandar Lampung  yang telah mempelajari materi protista  dengan 

waktu 2 X 45 menit dengan memberikan 20  soal pilihan ganda , adapun  hasil  

analisis  butir soal terkait  uji  kelayakan  diperoleh hasil uji dari 20 butir soal 

pilihan ganda didapat  20  soal yang valid dengan 2  soal yang tidak valid. Soal  

yang  tidak valid yaitu  nomor 5 dan 20 , maka butir soal tersebut tidak dapat 

dipakai.  Butir soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, , 6,7, 8, 9, 10 , 

11,12,13,14,15, 16,17,18 19,. Peneliti hanya menggunakan 18  butir soal  dari  

butir soal  karena sudah memenuhi indikator  Keterampilan Proses Sains.  

Keterampilan Proses Sains siswa yang diberi pelajaran dengan  Metode 

Student Created Case Studies dan Metode pembelajaran dan metode 

pembelajaran  Direct   

intruction menghasilkan fa(sig) < 0,05 (Alfa) = Signifikansi, fa 0,00 <0,05 

dengan demikian  bahwa  H0  artinya terdapat pengaruh  yang  berbeda pada 

Keterampilan   

 

Proses Sains antara siswa yang belajar  menggu   nakan pembelajaran dengan 

menggunakan  Metode  Student Created Case Studies Terhadap Keterampilan 

Proses Sains dengan menggunakan Metode Direct intruction  siswa yang 

mendapat  

pembelajaran dengan menggunakan  Metode Student Created Case Studies 

Terhadap Keterampilan Proses Sains pada materi Protista. Karena,  siswa yang 

menggunakan metode ini lebih di tuntut untuk aktif dalam mengikuti 



 

pembelajaran dengan membuat kasus kreasi buatan siswa yang permasalahannya 

diberikan oleh guru dan didiskusikan bersama siswa lain. Pembelajaran  diawali 

dengan mengajukan  permasalalahan  sampel air kolam, air sawah, dan  air 

selokan, pada hal ini diharapkan agar siswa mengenali  masalah  atau kasus  

mengenai protista  khusunya pada sub-sub materi protista, dan dapat memancing 

perhatian siswa dan Keterampilan Proses Sains siswa. Keterampilan Proses Sains 

yang dimaksud adalah  Keterampilan  yang  memberikan  kesempatan pada siswa 

untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuannya,  melakukan  penemuan-

penemuan, pada  saat  membuat  kasus  kreasi  buatan siswa terlebih  lagi  untuk 

materi protist dimana siswa dapat mengesplorasi  fenomena  alam  yang  terjadi 

disekelilingnya. 

Penggunaan  Metode Student Created Case Studies Terhadap Keterampilan 

Proses Sains dapat  membantu  siswa untuk lebih membangkitkan  minat  belajar 

siswa yang akan  menimbulkan interaksi antara guru dan siswa dalam  kegiatan  

pembelajaran. Hal ini dikarenakan, pada tahap penggunaan  Metode Student 

Created Case Studies  Guru   

mengorganisasikan  siswa dalam pembelajaran  dengan  cara membentuk  

kelompok  yng berisikan  3 orang  siswa  dapat  mengidentifikasi  masalah  yang  

ada  di lembar kerja 

 

 

 



 

 

 siswa berupa gambar dan wacana protista. Siswa  dapat merumuskan masalah 

dan merumuskan hipotesis berdasarkan  rumusan masalah yang dibuat siswa. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh suci kesuma dewi dkk, 

mengatakan bahwa salah satu model pembelajaran yang melibatkan peran serta 

siswa adalah model  

pembelajaran aktif. Student Created Case Studies dalam pembelajaran biologi 

diharapkan dapat meningkatkan kemandirian siswa pad pokok bahasan protista 

pembelajara aktif  adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk 

belajar secara aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak 

peserta didik untuk belajar secara aktif maka kegiatan pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada siswa Student Created Case Studies belajar aktif mengajak peserta 

didik tidak hanya melibatkan mental tetapi, juga fisik sehingga peserta didik 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan. Pada pembelajaran aktif Student 

Created Case Studies dalam pembelajaran Biologi diharapkan dapat  meningatkan 

kemandirian belajar siswa pada pokok bahasan protista, dan mencari perbedaan 

protista menyerupai hewan dan protista menyerupai tumbuhan . hal ini 

dikarenakan siswa akan berusaha memecahkan kasus atau permasalahan ini dapat  

dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara memberikan kebebasan 

kepada siswa untuk mencari literatur atau sumber belajar yang relevan.52 

                                                   
52 Suci kesuma Dewi, Djamarah, Sardiman, Wibawa dkk, anitah, “Penerapan 

flif chart dalam Pembelajaran aktif Student Created Case Studies untuk 



 

Metode Student Created  Case Studies  yang digunakan  pada kelas 

eksperimen berpengaruh pada Keterampilan Proses Sains yang digunakan pada 

kelas eksperimen 

 berpengaruh pada Keterampilan Proses Sains yang dapat dilihat  dari hasil 

posttest  yang menekankan  aspek kognitif  dan lembar observasi untuk 

menekankan aspek  

psikomotorik. Pada data yang telah ada, menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan perolehan nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini 

disebabkan karena,  pada  

saat pembelajaran guru menggunakan Metode Student Created Case Studies 

siswa dapat di tuntut untuk aktif  dalam pembelajaran,  siswa akan mudah 

menerima  dan memahami materi  yang akan diajarkan  yang akan menyebabkan 

terjadi timbal balik antara guru dan  

siswa.  Selain itu, meningkatkan partisipasi siswa melalui Keterampilan Proses 

Sains  sehingga sangat baik bagi  siswa untuk mengetahui gambaran masalah 

yang sedang didiskusikan. 

Arikunto dkk, menyatakan bahwa Metode Student Created Case Studies 

sebagai upaya mneingkatkan siswa berfikir kritis dan menyatakan Keterampilan 

yang baik dalam proses pembelajaran. Dan dlm hal ini bahwa metode diskusi 

                                                                                                                                                 
meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran Biologi Kelas X IPA 4 
SMA Negeri Surakarta tahun ajaran 2009/2010” Jurnal Student Created Case Studies 
Universitas Sebelas Maret Surakarta” 

 



 

pembelajaran adalah dalam mengemmbangkan metode diskusi untuk 

mengeksperesikan kemampuan mereka, dan menilai peranannya dalam diskusi, 

melihat masalah dari pengalaman dan pelajaran sendiri pelajari. Dan 

Keterampilan Proses Sains peserta didik memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengamati dan memperhatikan dengan seksama demonstrasi yang  

dilakukan pendidik, hal ini membuat sikap rasa ingin tahu dan keterampilan 

Mengamati peserta didik akan tumbuh selain itu, untuk tahap kedua dan ketiga 

yaitu pertemuan masalah/ merumuskan masalah. Pada tahap ini peserta didik 

membuat pertanyaan- 

pertanyaan atau pertanyaan hipotesis peserta didik berkembang dan rasa ingin 

tahunya meningkat. 53 

Dengan penggunaan Metode ini,  siswa dapat mengikuti pelajaran lebih aktif, 

sehingga hasil belajar yang diperoleh pun menjadi baik serta mampu atas 

Keterampilan  

Proses Sains.hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lu, dkk. 

Yang menyatakan bahwa  Keterampilan Proses Sains peserta didik menyelesaikan 

tugas bersama-sama dengan sikap positif.1  selain itu penggunaan metode Student 

Created Case Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains suasana pembelajaran 

lebih menarik.  

                                                   
53 Arikunto H. Dakir H. Dimyati, Mujiono, Semiawan Sony, “Perencanaan 

Dan Pengembangan Kurikulum dan Pendekatan Keterampilan Proses Student 
Created Case Studies”jurnal Tarbawi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol 1. 
No 2(2016).h.9. 



 

Dan siswa lebih memahami masalah yang akan dijadikan topik pembelajatan 

mengenai materi protista. 54 

Berdasarkan hasil posstest pada kelas eksperimen  termasuk dalam kategori 

cukup karena, siswa sebagian memperhatikan dan mengikuti prosedur pratikum 

dan sebagian tidak mengikuti prosedur pratikum hal ini dikarenakan, bahwa kelas 

eksperimen telah digunakan metode Student Created Case Studies  yang  dapat  

berpengaruh  terhadap Keterampilan Proses  Sains  sehingga siswa mampu 

menjawab pertanyaan dengan baik di setiap indikator mengajukan  

pertanyaan,indikator  menggunakan  alat dan bahan indikator menafsirkan sebesar  

dan  indikator menerapkan konsep.  

 

Menurut Rina Astuti, widha sunarno, dan suciati sudarisman dalam jurnal 

mengenai pembelajaran IPA dengan pendekatan Keterampilan Proses Sains 

menggunakan metode Eksperimen bebas termodifikasi. Pendekatan Keterampilan 

Proses Sains dapat memberi 

 peluang kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. 

peserta didik belajar sambil melakukan sendiri dalam menemukan konsep sendiri 

yang dipelajari berdasarkan masalah yang ada dilingkungan sekitar.2.55 

                                                   
54 LU,C. Hong.J. Dan Tseng.Y.”The Efectivencess Of inquiry-Based Learning 

By scafolfolding Student To Ask” 5 Why” Question. Jurnal pendidikan (2007)h.1-26. 
55 Rina Astuti, Widha Sunarno, dan Suciati Sudarisman. “ Pembelajaran IPA  

Ddengan Pendekatan Keterampilan Proses Sains menggunakan Metode Eksperimen 
Bebas Termodifikasi Dan Eksperimen.” Jurnal inkuiri. UNS. Vol 1 no.(2012)h.9 

 



 

Sedangkan untuk melihat penilaian hasil lembar observasi yang telah dilakukan 

pada saat pembelajaran berangusng diamt sebanyak tujuh indikator meliputi 

indikator 

 mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, menginterprestasi, 

mengkomunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajuka hipotesis. Rataan nilai 

lembar observasi Keterampilan proses Sains pada kelas eksperimen termasuk ke 

dalam kategori Cukup  

sebesar (69,8%). Hal ini dikarenakan, penggunaan  Pratikum Keterampilan Proses 

Sains yang dipadukan dengan pratikum pada sub-sub Protista dan siswa diberikan 

lembar kerja siswa yang berisi pengusaan dari setiap indikator yang diamati. 

Pada  tujuh  indikator  yang  diamati  terdapat dua indikator yang termasuk ke dalam 

kategori baik yaitu  indikator  mengkalsifikasi karena, mengkalasifiksi siswa mudah 

untuk memahami pada saat pratikum protista melihat ada tidaknya protista pada air 

kolam, air sawah, dan air selokan. hal ini dikarnakan pada penggunaan Metode 

pratikum  Keterampilan Proses Sains  mampu mengklasifikasi dengan baik masalah 

yang diberikan guru melalui pratikum. Kemudian, indikator menginterprestasi 

dimana, siswa telah mampu siswa telah mampu menginterprestasi dengan rancangan 

percobaan kreasi siswa sendiri, dan siswa  telah  mampu menyimpulkan  hasil  

prtikum  dengan  baik, walalupun  masih beberapa siswa yang  kurang  tepat dalam  

menyimpulkan  hasil  pratikum  yang  telah  dilakukan. Pada saat 



 

 menginterprestasi  siswa akan mulai berfikir alat dan bahan apa sajakah  yang akan 

digunakan  pada saat  pratikum  mengenai  ada  atau  tidaknya  protista di dalam air 

kolam,  

air sawah, dan air selokan, maka siswa akan  menginterprestasi tentang air tersebut. 

Selanjutnya ketercapaian untuk indikator mengajukann pertanyaan yaitu sebesar 

perolehan ketercapaian tersebut dikarenakan siswa telah mampu mengajukan 

pertanyaan dengan baik dan menjawab pertanyaan pada saat mengisi lembar kerja 

siswa.  

Kemudian terdapat empat indikator yang termasuk dalam kategori observasi 

hal ini dikarenakan pada pratikum siswa telah mampu mengamati dengan baik 

masalah yang diberikan guru melalui pratikum protista. Indikator yang termasuk ke 

dalam kategori cukup memprediksi  siswa telah mampu memprediksi berbagai 

macam jenis air seperti air kolam, air sawah dan air selokan. Pada saat melakukan 

pratikum. Kemudian yang termasu ke dalam kategori cukup mengkomunikasi yaitu 

sebesar hal ini terlihat pada saat siswa telahn menjelaskan hasil pratikum secara 

sistematis, karena masing-masing kelompok diberikan waktu untuk menjelaskan hasil 

pratikum yang telah dilakukan, dan berdiskusi bersama-sama dalam satu kelompok. 

Kemudian, untuk indikator hipotesis, hal ini menunjukkan bahwa dalam menyusun 

hipotesis harus membutuhkan pengetahuan dasar tentang hal yang akan dikaji. Dalam 

hal ini siswa kesulitan dalam menyusun hipotesis karena belum terbiasa menyusun 

hipotesis di awal pembelajaran.  



 

Pada kelas Kontrol  yang  hanya  menggunakan  Metode Student Created 

Case Studies guru memberikan permasalahan kepada siswa dan siswa mencari sendiri 

permasalahan yang diberikan oleh guru dengan memberikan materi kepada siswa 

mengenai protista terlihat pada saat guru menjelaskan di depan siswa lainnya terlihat 

berbicara dengan teman sebangkunya, mengantuk, dan menyebabkan pembelajaran 

tidak efektif.Pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dan siswa 

mengembangkan  Keterampilan Proses Sains siswa pada dasarnya sudah ada pada diri 

siswa. Pada saat pertemuan berikutnya siswa melakukan pratikum sama seperti 

halnya yang dilakukan oleh kelas eksperimen hanya saja guru menuntun semua 

pelaksanaan pratikum dari awal hingga akhir. 

  Perolehan nilai  posttest  Keterampilan Proses Sains yang pada kelas kontrol 

diperoleh nilai rataan termasuk ke dalam ketegori Kriteria kurang  karena siswa  

kurang mengamati dengan baik pada saat partikum sedang berlangsung .Kemudian, 

untuk ketercapaian nilai pada tiap-tiap indikator yang juga cukup berbeda jauh 

dengan kelas eksperimen,. Ketercapaian pada masing-masing indikator yaitu 

indikator mengamati.Indikator mengkasifikasi. Indikator menafsirkan  Indikator  

mengajukan pertanyaan Indikator  menggunakan alat dan bahan Indikator 

menerapkan konsep  Ketercapain yang berbeda dari kelas eksperimen ini disebabkan 

pada kelas kontrol siswa hanya menerima materi dari guru yng diberikan. Sedangkan 

untuk mengajukan pertanyaan siswa kelas kontrol termasuk ke dalam kategori cukup 

maka dari itu kategori cukup karena siswa memahami dengan baik pada saat kelas 

eksperimen pratikum protista siswa pada indikator mengamati mereka mengamati 



 

dengan bak pratikum pada air kolam,air sawah dan air selokan dengan baik begitu 

pun dengan indikator mengklasifikasi, menasirkan, mengajukan pertanyaan, alat dan 

bahan ,dan hipotesis.  



 

  



 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dari data dan pengujian  hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

“Terdapat pengaruh Metode Student Created Case Studies Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Biologi Siswa Kelas X  Di SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung.” 

B. SARAN 

Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, pengaruh Metode Student 

Created Case Studies Terhdap Keterampilan Proses Sains pada Mata 

pelajaran Biologi Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, maka saran- saran 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

Berdasarkan dari hasil yang telah dilakukan dan mengetahui kendala yang 

ada,  bahwa sebaiknya siswa dapat  memanfaatkan waktu belajar sebaik 

mungkin dan menggunakan fasilitas yang memadai untuk melakukan 

pratikum dan diskusi kelompok guna mengembangkan Keteraampilan 

Proses Sains. 

 

 

 



 

2. Bagi  Guru  

Guru dapat melanjutkan penggunaan metode Student Created Case 

Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains pada mata  pelajaran  IPA  

lainnya agar  dapat menumbuhkan Keterampilan Proses Sains siswa dalam 

proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

pihak sekolah agar dapat meningkatkan  mutu dan kualitas  pendidikan 

dengan membekali diri pada siswa  pengetahuan yang luas seperti dapat 

menerapkan metode dalam pembelajaran  yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan  metode  Student  Created  

Case  Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains pada pembelajaran 

khusunya Biologi  yang dari hasil penelitian dapat  berpengaruh dalam 

Keterampilan Proses Sains. 

4. Bagi peneliti Lain 

Penulis  menyadari  kemampuan  yang  dimiliki sangat terbatas, peneliti  

ini sangat sederhana dan hasil  peneliti ini bukan akhir, maka diperlukan 

penelitian  yang lebih lanjut mengenai Metode Student Created Case 

Studies Terhadap Keterampilan Proses Sains siswa kelas X  yang  lebih  

luas dan mendalam. 
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LAMPIRAN 
  



 

 
 Kisi-Kisi Soal Instrumen Kelas Eksperimen Dan Kekas Kontrol   

Keterampilan  Proses Sains 
Nama : 
 
Kelas  :  
 
Petunjuk mengerjakan: 

1. Mulailah dengan berdoa sebelum  mengerjakan.  

2. Bacalah soal dengan cermat dan teliti. 

3. Pilihlah  jawaban  yang benar dengan  cara  memberikan  tanda (x) pada  

lembar  yang tersedia. 

4. Tanyakan  pada  guru  jika ada  soal yang   kurang  jelas. 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan  memberi tanda silang  pada pilihan 

yang benar! 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
           Sumber: http.//Restyas.biology.com 
Perhatikan Gambar di atas merupakan gambar paramecium didinium yang berfungsi 

sebagai berikut .... 
a. Mengeluarkan sisa makanan.  

b. Alat penerima rangsangan dan pengambil makanan. 

c. Sebagai alat gerak. 

d. Hidup Sebagai Predator terhadap paramecium. 

e. Penyebar penyakit manusia. 



 

 

2. Perhatikan gambar mikroskop cahaya  dibawah ini ! 

 

 

                  Sumber : hhtp//Biologygonz..com 
     Bagian yang berfungsi sebagai revolver pada mikroskop cahaya  tersebut  yaitu... 

a. Menaikkan dan menurunkan mikroskop secara lambat. 

b. Untuk mengatur perbesaran lensa objektif. 

c. Untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. 

d. Penjepit kaca yang melapisi objek agar tidak tergeser. 

e. Sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamati. 

 
 

3. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
     
 
 
 

               Membran sel 
                  Sumber:hhtp// Biology,jati.com 

 Gambar di atas menunjukkan tanda panah membran sel, bagian yang berfungsi  
sebagai membran sel tersebut yaitu..... 

a. Sebagai sitoplasma yang bening dan terdapat di dekat membran sel. 
b. Sebagai fitoplankton sehingga kehadiran mereka dapat menjadi sumber 

makanan. 



 

c. Sebagai bagian pelindung dan sekaligus sebagai pintu/gerbang untuk masuk 

atau keluarnya zat. 

d. Sebagai selnya tersusun atas bahan selulosa dan dilengkapi dengan dua flagel. 

e. Sebagai reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara membentuk zoospora. 

 

4. Beberapa protista sebagai berikut. 
1. Scinata sp 
2. Phytophora infestrans 
3. Rhodmenia palmate 
4. Phytophora palmifera 
5. Pscophylum sp 

      yang termasuk protista menyerupai  jamur yang menjadi parasit pada tumbuhan 

ditunjukkan oleh nomor... 

a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 3 dan 4 
e. 4 dan 5 

5. Kelompok  ganggang yang dianggap sebagai leluhur tumbuhan hijau adalah.... 
a. Ganggang merah 
b. Ganggang hijau 
c. Ganggang coklat 
d. Ganggang api 
e. Ganggang biru-coklat 

 

6. Budi dan kawan-kawan nya mengamati sesuatu makluk kecil yang bergerak-gerak 
cepat, dengan ciri-ciri gerakan sangat cepat, mempunyai bulu cambuk, dan hanya 
terdiri dari satu sel sehingga budi dan kawan-kawan berkesimpulan bahwa makluk 
kecil ini adalah.... 

a. Ciliata 
b. Sporozoa 
c. Forrnifera 
d. Rhizopoda 
e. Flagellata 



 

7. Pada siang hari, di dalam kolam  air  tawar  yang  juga ditumbuhi  ganggang  
terdapat gelembung-gelembung  yang  menempel  di dinding kolam. Gelembung  
udara  ini berisi gas. Pada  percobaan  tersebut  Apa yang dapat  kalian simpulkan... 

a. Nitrogen 
b. Oksigen 
c. Karbon dioksida 
d. Karbon monoksida 
e. Amonia 

.8.  Protozoa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,membantu proses 
pembusukan sisa makanan. Dan sebagai indikator  minyak  bumi. Dari 
pernyataan tersebut rumusan masalah apa yang sesuai....... 

a.Bagaimana cara protozoa membantu proses pembusukan sisa  makanan? 

b. Bagaimana manfaat kehadiran protozoan dalam tubuh manusia? 

c. Bagaimana sifat dari protozoa tersebut? 

d. Apakah perbedaan manfaat protozoa dalam membantu proses pembusukan 

sisa akanan dengan indikator minyak bumi? 

e. Apakah kegunaan protozoa dalam kehidupan sehari-hari? 

9. Protozoa dapat memberikan  manfaat dan kerugian bagi manusia  dan hewan, 

adapun kerugian  dari protozoa  bagi kehidupan manusia  yaitu  plasmodium sp, 

trichomonas vaginalis dan penyakit lainnya, dari  pernyataan di atas  rumusan  

masalah  apa yang sesuai..... 

a. Apakah  kerugian  protozoa bagi  kehidupan  manusia? 

b. Apakah  peran  protozoa bagi  kehidupan sehari-hari? 

c. Bagaimana cara protozoa menyebar penyakit terhadap manusia? 

d. Bagaimana cara protozoa penyakit malaria? 

e. Mengapa  protozoa  ada yang  merugikan  dan ada yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia? 

10. Alga merah yang digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar untuk keperluan 

laboratorium adalah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa..... 

a. Bagaimana cara pembuatan agar-agar menggunakan alga merah? 

b. Bagaimana pembuatan alga merah  di laboratorium? 



 

c. Mengapa memilih alga merah cara pembuatan  agar-agar? 

d. Bagaimana cara membuat agar-agar yang bisa di makan dengan 

bahan dasar  alga merah? 

e. Apakah alga merah bisa dimakan? 

11. Jamur dapat memberi banyak manfaat berupa makanan, terurtama bagi 

kehidupan manusia sebagai sumber makanan, obat-obatan dan sebagai obat 

antibiotik bagi manusia dari pernyataan tersebut rumusan masalah apa yang 

sesuai.... 

a. Bagaimana proses pengolahan jamur supaya bisa menjadi sumber 

bahan makanan? 

b. Bagaimana sifat dari jamur tersebut? 

c. Apakah manfaat tumbuhan jamur terhadap manusia? 

d.  Apakah manfaat tumbuhan jamur terhadap manusia tersebut? 

e. Apakah kegunaan jamur pada manusia? 

 

12. Pada Praktikum  pengamatan  dibutuhkan  alat yang digunakan  untuk  

pengamatan protista  Menyerupai  hewan dengan  menyerupai  tumbuhan  

menggunakan  alat tersebut yaitu... 

a. Teleskop. 

b. Kaca pembesar. 

c. Kamera. 

d. Mikroskop. 

e. Kaca objek. 

13. Pada  pratikum  pengamatan  terhadap protozoa  bentuk  dan  ciri-ciri protozoa 

dibutuhkan bahan yang  digunakan  untuk  pengamatan  dengan  menggunakan 

bahan.... 

a. Air laut, air hujan, dan air kolam. 

b. Air sawah, air kolam, dan air selokan. 

c. Air putih, air sungai, dan air gula. 



 

d. Air hujan, air putih, dan air sumur. 

e. Air sungai, air sawah, dan air selokan. 

 

14. Pada pratikum pengamatan protozoa dibutuhkan alat yang digunakan untuk 

pengamatan ciri-ciri protozoa dengan mengguakan alat... 

a. Kamera. 

b. Mikroskop. 

c. teleskop. 

d. kaca objek. 

e. kaca pembesar. 

 

15. Jamur dapat melakukan interaksi mutualitik dengan mikroorganisme 

fotosintetik. Berikut ini peranan jamur dalam interaksi tersebut adalah... 

a. menghasilkan hormon pertumbuhan 

b. melindungi pertumbuhan dari infeksi virus 

c. membantu dalam penyerapan zat organik. 

d. Menjaga ketersediaan air. 

e.  Melindungi tumbuhan dari mikoriza. 

16. Jamur lendir dikatakan menyerupai hewan selama siklus hidupnya 
karena,...... 

a. Terlihat menyerupai hewan. 
b. Reproduksinya menggunakan spora. 
c. Bergerak dan menelan mangsanya. 
d. Tumbuh pada helai dauan atau batang. 
e. Memiliki dua flagel sebagai alat pergerakannya. 

 

17. Di benua afrika terdapat wabah penyakit tidur, dimana penderita teridur 

terus sampai menemui ajalnya, penyakit ini disebabkan oleh... 

a. Leishmania donovoni. 

b. Leismania bruceli. 



 

c. Trypanosoma gambiense. 

d. Trypanosoma rhodensiense. 

e. Trypnosoma vaginalis. 

18. Seseorang  mengalami diare dan  identifikasi telah terjadi infeksi oleh 

protozoa di dalam  usus,  protozoa yang mengakibatkan diare tersebut 

yaitu..... 

a. Paramecium caudatum 

b. Enthamoeba histolytica 

c. Leishama donovani 

d. Enthamoeba gingivalis 

e. Euglena viridis 

 

19. Jamur lendir dikatakan menyerupai hewan selama siklus hidupnya, 

karena..... 

a. Terlihat meneyrupi hewan. 

b. Reproduksinya menggunakan  spora. 

c. Bergerak dan menelan mangsanya. 

d. Tumbuh pada helai daunan atau batang. 

e. Memiliki dua flagel sebagai alat pergerakannya. 

 

20.  Di benua afrika terdapat wabah penyakit tidur dimana penderita tertidur 

terus sampai menemui ajalnya, penyakit ini disebabkan oleh.... 

a. Leishmania dovoni 

b. Leismania bruceli 

c. Trynopsoma gambiense 

d. Trynopsoma  rhodiense 

e. Trypnosoma vaginalis 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) 
PADA KEGIATAN PRATIKUM 

 
A. Petunjuk 

Untuk memberikan penilaian pada percobaan uji pengamatan terhadap protozoa, obsever cukup memberi tanda ceklist 
pada kolom yang sudah disediakan. 

B. Keterangan  

Dibawah ini terdapat indikator-indikator keterampilan proses sains. Indikator-indikator Keterampilan proses Sains sebagai 
berikut: 

a) Mengobservasi 

b) Mengklasifikasi 

c) Memprediksi 

d) Menginterprestasi 

e) Mengkomunikasi 

f) Mengajukan pertanyaan  

g) Mengajukan hipotesis 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
         NO 

Indikator 
Keterampilan 
Proses Sains 

 
Sub Indikator  

 
Pertanyaan 

SKOR 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

          
 
              1 

 
 

Mengobservasi 

Menggunakan 
sebanyak 
mungkin organ 
indera  

 
Peserta didik mengamati 
ciri-ciri protozoa yang 
memakai bahan air sawah, 
untuk  melihat ada tidaknya 
protista pada air sawah. 

 
 
      

 
 
       

 
 
     

 
 
      

 
 
 
 

  Peserta didik mengamati 
ciri-ciri protozoa yang 
memakai bahan air kolam 
untuk melihat  ada tidaknya 
protista pada air kolam. 

 
 
     

 
 
       

 
 
    

 
 
       

   Peserta didik mengamati 
ciri-ciri protozoa yang 
memakai bahan air selokan 
untuk melihat ada tidaknya 
protista pada air selokan. 

 
    

 
       

 
     

 
       

    
Peserta didik mengamati 
ada tidaknya gambar 
protozoa pada air sawah, 
air kolam, dan air selokan. 

 
 
   

 
 
  

 
 
 

 
 
 



 

    
Peserta didik mengamati 
perubahan adanya 
protozoa pada air sawah, 
air  kolam,  dan  air  selokan 
pada mikroskop. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Mengumpulkan 
dan 
menggunakan 
fakta   yang 
relevan  
 
 

 
Peserta didik memperoleh 
data dari hasil pengamatan 
yang dilakukana 
Peserta didik  
menggunakan informasi 
berupa konsep, prinsip, 
fakta dari buku atau  
sumber bacaan lain. 

 
 
   

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
 
 

 
         NO 

Indikator 
Keterampilan 
Proses Sains 

 
Sub Indikator  

 
Pertanyaan 

SKOR 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 



 

         
          2  

 
Mengklasifikasikan  

Mencatat setiap 
pengamatan  secara 
terpisah 

Peserta didik mencatat  
hasil penggamatan dalam  
bentuk tabel. 

    

  Membandingkan 
hasil pengamatan  

Peserta didik  
membedakan adanya 
protozoa pada air sawah, 
air kolam dan air selokan 
tersebut. 

    

  Mencari perbedaan 
dan persamaan  

Peserta didik  
membandingkan adanya 
protozoa pada air sawah 
dan air kolam. 

    

           
         3 

 
Menginterpretasikan  

menghubungkan 
hasi pengamatan   

peserta didik 
menguhubung-
hubungkan  hasil  
pengamatan dengan 
teori yang ada dibuku. 

    

         
         4 

Mengemukakan apa 
yang akan terjadi 
pada keadaan  yang 
belum diamati 

Mengemukakan apa 
yang akan terjadi 
pada keadaan  yang  
belum diamati 

Peserta didik membawa 
air sawah, air kolam, dan  
air  selokan, teteskan 
satu tetes  pada setiap air 
sawah, air kolam, dan air 
selokan ke atas kaca 
objek dengan 
menggunakan  pipet tes , 
kemudian  tutup dengan  

    



 

kaca objek. 
   Amatilah di bawah 

mikroskop dengan 
perbesaran 10x10. 

    

   Gambar protista yang 
terlihat protozoanya dan  
catat  hasil pengamatan. 

    

   Lakukan pengamatan  
sebanyak  3 kali  untuk 
setiap sample air sawah, 
air kolam dan air selokan. 

    

   Amatilah  dan catatlah 
ciri-ciri protista  yang 
anda temukan. 

    

   Catatlah hasil hasil 
pengamatan kalian ke 
dalam dibawah ini. 

    

        
         
          5 

 
 
Mengkomunikasikan 

Mendeskripsikan 
data empiris hasil 
pengamatan dengan 
grafik/tabel/diagram 

Peserta didik 
menggambarkan hasil 
pengamatan dalam 
bentuk tabel yang sudah 
disediakan. 

    

  Menyusun  laporan  
secara sistematis  

Peserta didik menyusun 
dan menyampaikan 
laporan  secara sistematis 
dan jelas. 

    



 

  Menjelaskan hasil 
pengamatan 

Peserta didik 
menjelaskan hasil 
pengamatan dengan   
membaca tabel. 

    

  mendiskusikan hasil 
suatu kegiatan 

Pesserta didik 
mendiskusikan  hasil 
pengamatan dengan 
kelompok yang lain. 

    

          
 
 
        6  

 
 
 
Mengajukan 
pertanyaan  

Bertanya apa, 
bagaimana, dan 
mengapa; 
mengajukan 
pertanyaan  dengan 
latar  belakang  
hipotesis. 

Peserta didik mengajukan 
pertanyaan berupa;  
apakah ada perbedaan 
air sawah dengan air 
kolam? 

    

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 

 Peserta didik mengajukan 
pertanyaan berupa; 
apakah ada perbedaan  
terdapat  protozoa atau  
tidaknya pada air sawah, 
air  kolam, dan air 
selokan? 

    

   Peserta didik mengajukan 
pertanyaan berupa; 
apakah yang 
menyebabkan adanya 

    



 

protozoa pada air kolam? 
Dan mengapa air sawah, 
air kolam dan air 
seloakan berbeda bentuk 
protozoanya? 

    
 
         7 

 
 
Mengajukan 
hipotesis 

Mengetahui bahwa 
ada lebih dari  suatu 
kemungkinan  
penjelasan  dari  
suatu  kejadian 

Peserta didik mengajukan 
hipotesis berupa; ada 
perbedaan air sawah dan  
air  kolam. 

    

   Peserta didik mengajukan 
hipotesis berupa; ada 
perbedaan air sawah, air 
kolam, dan air selokan. 

    

  Menyadari bahwa 
suatu penjelasan 
perlu diuji 
kebenarannya 
dengan  
memperoleh bukti  

Peserta didik mengajukan 
hipotesis  berupa; ada 
penyebab protozoa yang 
berbeda. Dan ada 
kemungkinan  adanya   
air  yang diamati  tidak  
ada protozoa. 

    

                   Keterangan skala penilaian: 
                    Ya =  1 
                 Tidak =  0 

  



 

 
     KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) 

SISWA PADA MATERI PROTISTA PADA KEGIATAN PRATIKUM 
 
 

C. Petunjuk 

Berilah tanda ceklis (  √  ) pada se�ap indikator yang terlaksana 
D. Keterangan  

Dibawah ini terdapat indikator-indikator Keterampilan Proses Sains. Indikator-indikator  Peterampilan Proses Sains sebagai 
berikut: 

h) Mengobservasi 

i) Mengklasifikasi 

j) Memprediksi 

k) Menginterprestasi 

l) Mengkomunikasi 

m) Mengajukan pertanyaan 

n) Mengajukan hipotesis. 

 

 

 

 

 



 

No. 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Sub Indikator  Pernyataan  
Skala 

penilaian  
Ya  Tidak  

1 Mengobservasi 

Menggunakan sebanyak mungkin  
indera untuk mengamati ciri-ciri 
dari protista 

Siswa mengamati hanya dengan melihat  
dan mempraktekkan. 

  

Siswa mengamati dengan melihat dan  
menyentuh.  

  

Siswa  mengamati perubahan adanya 
protozoa pada air sawah, air kolam dan air 
kolam dan air selokan  pada mikroskop. 

  

Mengumpulkan dan 
menggunakan fakta yang relevan 

Siswa  memperoleh data dari hasil 
pengamatan yang dilakukan. 

  

Siswa menggunakan informasi berupa 
konsep, prinsip, fakta dari buku atau 
sumber bacaan lain. 

  

2 Mengklasifikasikan 

Mencatat setiap pengamatan 
secara terpisah 

Siswa  mencatat hasil pengamatan dalam 
bentuk table secara terpisah. . 

  

Klasifikasi   Siswa  mengelompokkan   klasifikasi dari 
protozoa berupa alat gerak dan filum-filum 
dari protozoa. 

  

Mencari perbedaan dan 
persamaan 

Siswa membedakan protista  menyerupai 
hewan dan protista menyerupai tumbuhan 
berdasarkan teori yang ada di buku Biologi  
SMA Kelas X. 

  

3 Menginterpretasikan 
Menghubungkan hasil 
pengamatan 

Siswa  menghubung-hubungkan hasil 
pengamatan dengan teori yang ada dibuku. 

  



 

No. 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Sub Indikator  Pernyataan  
Skala 

penilaian  
Ya  Tidak  

4 Memprediksi 

Mengemukakan apa yang akan 
terjadi pada keadaan yang belum 
diamati 

Siswa  memprediksi air sawah, air kolam 
dan air selokan yang telah di amati. 

  

Siswa mengemukakan pendapat tentang air 
sawah, air kolam dan air selokan pada 
materi protista. 

  

   
   

5 Mengkomunikasikan 

Mendeskripsikan data empiris 
hasil pengamatan dengan 
grafik/tabel/diagram 

Peserta didik menggambarkan hasil 
pengamatan dalam bentuk tabel yang 
sudah disediakan. 

  

Menyusun laporan secara 
sistematis 

Peserta didik menyusun dan 
menyampaikan laporan secara sistematis 
dan jelas. 

  

Menjelaskan hasil pengamatan Peserta didik menjelaskan hasil 
pengamatan dengan membaca tabel. 

  

Mendiskusikan hasil suatu kegiatan Peserta didik. mendiskusikan hasil 
pengamatan dengan kelompok yang lain. 

  

6 Mengajukan pertanyaan 

Bertanya apa, bagaimana, dan 
mengapa; mengajukan pertanyaan 
yang berlatar belakang hipotesis 

Peserta didik mengajukan pertanyaan 
berupa ; apakah ada perbedaan  air kolam   
dan air sawah ? 

  

Peserta didik mengajukan pertanyaan 
berupa; apakah ada perbedaan terdapat 
protozoa atau tidaknya pada air sawah,air 
kolam dan air selokan  tersebut? 

  

Peserta didik mengajukan pertanyaan 
berupa; apakah yang menyebabkan adanya 

  



 

No. 
Indikator 

Keterampilan Proses 
Sains 

Sub Indikator  Pernyataan  
Skala 

penilaian  
Ya  Tidak  

protozoa pada air kolam ? Dan mengapa  
air kolam dan air sawah, dan air selokan  
berbeda bentuk protozoanya? 

7 Mengajukan hipotesis 

 
Mengetahui bahwa ada lebih dari 
suatu kemungkinan penjelasan 
dari suatu kejadian  

Peserta didik mengajukan hipotesis berupa; 
ada perbedaan air sawah, air kolam dan air 
selokan. 

  

Konsep    
Menyadari bahwa satu penjelasan 
perlu diuji kebenarannya dengan 
memperoleh bukti 

Peserta didik mengajukan hipotesis berupa; 
ada penyebab protozoa  yang  berbeda. 
Dan ada kemungkinan adanya air yang 
diamati tidak adanya protozoa . 

  

 
 

 



 

Lembar Kerja Kelompok Kelas Eksperimen 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 

 
Petunjuk: 
 
 
 
 
 
- Kerjakan LKS secara bersama-sama dengan kelompokmu. 

- Kerjakan secara berturutan. 

- Jika ada hal yang kurang jelas segera tanyakan ke guru. 

Tujuan: 
1. Mengetahui ciri-ciri protista menyerupai Tumbuhan, protista menyerupai hewan, 

dan protista menyerupai jamur. 

1. Aspek observasi/mengamati 

 Gambar 1.1 protista menyerupai hewan (filum ciliata). Gambar 1.2 protista menyerupai 
tumbuhan 

 
LEMBAR KERJA 

SISWA(LKS) 

CIRI DAN PERAN 

PROTISTA 

  Kelompok           : .......................................... 

 nama kelompok  : ........................................... 

 kelas                    : ........................................... 

 hari/tanggal         : ........................................... 



 

 
  Sumber:http://comicsbilder.retyas.co.id                           sumber: camphbell.et.el 1997 
 
 
 
Gambar 1.3 protista menyerupai  jamur 

 

            Sumber:hhtp//.oomycota (jamur air) budisma.net 

 

 

 

 



 

CIRI DAN PERAN PROTISTA 

       Protista adalah kelompok organisme yang memiliki struktur sel eukariotik, 

uniseluler maupun multiseluler dan tidak memiliki jaringan yang sebenarnya. Protista 

adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungi (Jamur).  

Terdapat sekitar 600.000 spesies Protista yang sudah diketahui. Sebagian besar 

uniseluler, tetapi ada pula yang berkoloni dan multiseluler. Protista memiliki 

keanekaragaman metabolisme. Ada Protista yang aerobik dan memiliki mitokondria 

sebagai alat respirasinya, namun ada pula yang anaerobik. Ada Protista yang 

fotoautotrof karena memiliki kloroplas, namun ada pula yang hidup secara heterotrof 

dengan cara menyerap molekul organik atau memakan organisme lainnya 

a. Protista menyerupai hewan protozoa berasal dari kata protos berarti pertama; zoon 

berarti hewan. Anggota protozoa terdiri atas makluk hidup eukariotik sederhana 

yang memiliki ciri-ciri hewan. Misalnya mampu bergerak berpindah tempat dan 

mencerna makanan . dahulu, para ilmuan menggap protozoa sebagai hewan yang 

pertama kali terbentuk di permukaan bumi namun, dalam perkembangannya 

ternyata anggapan tersebut sudah tidak tepat. Mskipun demikian, penggunaan 

istilah protozoa masih dipertahankan untuk suatu pengetahuan.ciri protozoa, 

protozoa merupakan makluk hidup uniseslulerjumlah anggotanya banyk dan 

bersifat heterogen. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana sehingga dikatakan 

bersifat kosmopolit. Kalasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya protozoa 

diklasifikasikan menjadi empat filum, yaitu filum rhizopoda, falgellata,ciliata, dan 

sporozoa. 

b. Protista menyerupai tumbuhan ganggang pertama kali ditemukan sekitar 500 

hingga 600 juta tahun yang lalu. Ganggang dipercaya sebagai leluhur dari semua 

tumbuhan darat. Anggapan dmeikian muncul karena adanya beberapa kesamaan 

antara ganggang dan tumbuhan. Keadaan itupulalah yang menyebabkan para 

saintisdahulunya mengelompokkan ganggang sebagai tumbuhan. Ganggang juga 



 

dapat ditemukan di berbagai tempat, misalnya di tempat-tempat yang lembab, air 

tawar, dan air laut.selain itu, mereka juga dapat ditemukan menempel pada batu 

karang di pantai, dinding rumah, dan pohon. 

c. Protista menyerupai jamur,  jamur yang di maksud dalam protista ini berbeda 

dengan jamur yang sebenarnya. Perbedaan tersebut terlihat jelas dengan mengenali 

ciri-ciri yang dimilikinya. Berikut ciri-ciri protista mnyerupai jamur. 

- Memiliki sel-sel berflagel pada waktu tertentu dalam siklus hidupnya. 

- Khusus pada jamur air, dinding sel tersusun atas selulosa, bukan zat kitin seperti 

halnya pada jamur. 

- Semua anggota dapat membentuk spora. 

- Secara evolusi, hubungan makluk hidup dalam kelompok ini tidak kuat. Bahkan 

beberapa di antaranya memiliki kemiripan dengan amoeba. Misalnya jamur 

lendir yang bersifat mobil dengan gerakan amboiddan memperoleh makanan 

secara fagositosis. 

Dan klasifikasi protista menyerupai jamur terdiri dari atas tiga filum, yaitu filum 
myxomycota,acrasiomycota, dan oomycota. 

a. Berdasarkan wacana dan tujuan percobaan tersebut, buatlah rumusan masalah 

untuk suatu rancangan percobaan yang dapat dilaksanakan di laboratorium! 

 

  

 
 
 
 

2. Aspek Hipotesis 

  

Rumusan masalah: 
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................... 



 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah kalian buat, buatlah hipotesis? 
 

 
 
 

C. Aspek merencanakan percobaan 
b. untuk menguji hipotesis yang telah kalian buat, rancanglah percobaan dengan 

petunjuk sebagai berikut! 

Disediakan alat dan bahan sebagai berikut: 
1. air sawah                                     6.kaca objek 

2. kaca penutup                               7. Air kolam 

3. air selokan                                   8. Pipet tetes 

4. alat tulis                                       9.objek gelas                                      

5. mikroskop                                    

a. pilihlah alat dan bahan yang digunkan dalam percobaan yang akan dilakukan! 

 
 

 
 
 

 
 
     

b. cara kerja  

1. sediakan mikroskop untuk pengamatan 

2. sediakan air sawah,air kolam, dan air selokan, teteskan satu tetes 

pada air sawah, air kolam, dan air selokan, ke atas kaca objek dengan 

menggunakan pipet tetes, lalu tutup dengan kaca penutup. 

3. Amati dengan kaca mikroskop dengan perbesaran 10x10 

4. Gambarlah protista yang terlihat dan catat hasil pengamatan. 

5. Lakukan pengamatan ulang sebanyak 3 kali untuk setiap sampel air 

sawah, air kolam da air selokan. 

Hipotesis 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................ 

     ALAT:                                                                                  BAHAN: 



 

6. Amatilah dan catatlah ciri-ciri protista yang akan ditemukan di 

mikroskop. 

7. Catatlah hasil pengamatan kalian ke dalam tabel yang sudah 

disediakan. 

     
               D. Aspek Melakukan percobaan 

Berdasarkan rancangan percobaan yang telah kalian buat, tabulasikan hasil 
pengamatan pada tabel pengamatan yang telah disediakan! 

 
 

Tabel Hasil Pengamatan 
a. air sawah 

gambar protista ciri-ciri menyerupai 
hewan/jamur/tumbuhan 

Nama ilmiah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 

 
b. air kolam 

gambar protista ciri-ciri Menyerupai 
hewan/jamur/tumbuhan 

Nama ilmiah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

c. Air selokan 

gambar protista ciri-ciri Menyerupai 
hewan/jamur/tumbuhan 

Nama ilmiah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
E. Aspek interprestasi 
Berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian dapatkan, jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut untuk mengembangkan kesimpulan! 
1. Apakah yang akan terjadi jika hubungan antara tingkat kejernihan air dengan 

julah macam proozoa? 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

. 

............................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................

... 

............................................................................................................................

... 
2. Berdasarkan hasil pengamatan air sawah, air kolam dan air selokan dari air 

tersebut air yang bagaimana yang mengandung protozoa? Jelaskan 

............................................................................................................................

... 

............................................................................................................................

... 

............................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................

.. 

............................................................................................................................

.. 



 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..... 

............................................................................................................................

... 
F.Aspek menerapkan konsep 
3. Berdasarkan hasil pengamatan kelompokkanlah setiap spesies yang kalian 
temukan menurut takson (filum,famili, genus dan spesies)? 
............................................................................................................................
.. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
........................... 
4.Buatlah kesimpulan dari pengamatan protista menyerupai hewan, protista 
menyerupai tumbuhan, protista menyerupai hewan? 
............................................................................................................................
... 
............................................................................................................................
.. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.... 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..... 
............................................................................................................................
.. 



 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...... 

............................................................................................................................

. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

..... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........ 

............................................................................................................................

. 
 
 

“Selamat Mengerjakan” 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

  



 

 
Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 SMA GAJAH  Bandar Lampung 
 Tahun Pelajaran 2016/2017 

 
No Kelas Eksperimen ( X IPA 2) L/P Kelas Kontrol (X IPA 1) L/P 
1 Abdilia Andesti Safira P Alviana Berlianti P 
2 Anisa Tantri Andini P Andri Novri Sinurat P 
3 Abdelia Mentari p Anisa Wulandari P 
4 Anggita Valma  p Arni Sabillah Rahmad P 
5 Aprina Darmayanti p Berliana Febrianti P 
6 Amelia Eka Putri p Bianco Amanda Prasetya L 
7 Ahmad Arman f L Desi Tougi Sintouli P 
8 Ahmad Faiz L Devan Pratama L 
9 Cicelia Novianti P Devi Sagita P 
10 Dhea Chairunisa P Dhitia Irham Munajib L 
11 Deva Rhandini  P Dwi Jana Khunisa P 
12 Dyajeng Pramodhita P Dye ajeng Dei Suci P 
13 Fernando F L Endang Oktarina P 
14 Indra Samuel L Erlangga Andalawa L 
15 Lutfia Ananda Putri P Febmartini Evita Nuruli P 
16 M.Dani Putra L Feby Novita Sari P 
17 M. Rizki Alhaki L Fitri Handayani P 
18 Niken Saputri P Grace Imelda Simanjuntak P 
19 Reza Kurnia Putri L Ichasanul Maulana L 
20 Rizki Esa L Junita Adiaksa P 
21 Rizki Rhamadani L Lilis Puji Lestari P 
22 Reza Kurnia L Miranda Alfiana Septiana P 
23 Radit Apriandi L Muh. Rifki juliansyah L 
24 Sherly  P Muhammad Ade L 
25 Safira Nabillah R P Muhammad Ade F L 
26 Shefa Elma Utari P Muhammad Fauzan L 
27 Venni yuliana P Muhammad Supriyadi L 
28 Febiola Febriana P Niken Sekar Arum P 
29 Willy Irawan L Nurul Fadila P 
30 Wendi Yunia L Okta Dewi Fortuna P 
31 Wika Helmi P Refnita Magna Ananda P 
32 Yunita Ayu P Reza Renaldi L 
33 Yuka P Shefia Khofifah P 
34 Zulaika L Shelina P 
35 Zainin Abidin L Wahyu Setiawan L 

CIRI DAN PERAN PROTISTA 



 

 

A. Ciri protista 

      Protista dianggap sebagai organisme peralihan antara Monera dan organisme 

lain, baik hewan maupun tumbuhan. Protozoa yang menyerupai hewan dikenal 

dengan nama protozoa (protos = pertama, zoon = hewan). Sebagian protozoa adalah 

hewan eukariotik bersel tunggal dan mikroskopis. Protozoa dapat hidup pada air 

tawar, air laut, air payau dan ada juga yang hidup di dalam tubuh organisme 

multiseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan 

menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma dan 

mitokondria. Beberapa protozoa ada yang mempunyai peranan dalam 

menghancurkan sisa-sisa organisme yang telah mati, tetapi ada juga yang bersifat 

parasit di dalam tubuh organisme, misalnya dapat menyebabkan penyakit tidur, 

malaria, dan disentri. Protozoa hidup secara individual, tetapi ada juga diantara 

mereka yang hidupnya berkoloni. 

       Protozoa berkembangbiak dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan 

biner dan membentuk spora serta secara seksual yaitu melalui konjugasi. Hewan ini 

memilki alat gerak berupa cilia (silia), flagel, dan kaki semu (Pseudopia), tetapi ada 

juga yang tidak memiliki alat gerak. Protista adalah kelompok organisme yang 

memiliki struktur sel eukariotik, uniseluler maupun multiseluler dan tidak memiliki 

jaringan yang sebenarnya. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan 

hewan, tumbuhan, atau fungi (Jamur).  Terdapat sekitar 600.000 spesies Protista yang 

sudah diketahui. Sebagian besar uniseluler, tetapi ada pula yang berkoloni dan 



 

multiseluler. Protista memiliki keanekaragaman metabolisme. Ada Protista yang 

aerobik dan memiliki mitokondria sebagai alat respirasinya, namun ada pula yang 

anaerobik. Ada Protista yang fotoautotrof karena memiliki kloroplas, namun ada pula 

yang hidup secara heterotrof dengan cara menyerap molekul organik atau memakan 

organisme lainnya.  

B. Protista Menyerupai Tumbuhan 

    Ganggang pertama kali ditemukan sekitar 500 hingga 600 juta yang lalu. 

Ganggang di percaya sebagai lelulur dari semua tumbuhan darat. Anggapan demikian 

muncul karena adanya beberapa kesamaan antara ganggang dan tumbuhan.keadaan 

itupulalah yang menyebabkan para saintis dahulunya mengelompokkan ganggang 

sebagai tumbuhan. Ganggang dapat dijumpai di bergabagai tempat, misalnya di 

tempat-tempat yang lembab,air tawar, dan air laut. Selain itu mereka juga dapat 

ditemukan menempel pada batu karang di pantai, dinding rumah dan pohon. Ciri 

ganggang : struktur tubuh ganggang ada yang uniseluler ada juga yang uniseluler. 

Ganggang uniseluler ada yang hidupnya berkelompok membentuk koloni dan ada 

juga yang hidup sendiri-sendiri (soliter).ganggang multiseluler kebanyakan berbentuk 

seperti benang, sedangkan sisanya berbentuk lembaran. Ukuran tubuh ganggang 

sangat beragam. Mereka ada yang bersifat mikroskopis dan ada juga yang bersifat 

makroskopis sehingga dapat dilihat secara langsung tanpa alat bantuan. Ganggang 

sudah memiliki dinding sel, di dalam sel terdapat inti yang sudah dilengkapi oleh 

membran inti. Adanya membran inti tersebut menempatkan ganggang sebagai salah 

satu makluk hidup eukariotik. 



 

1. Reproduksi ganggang 

      Reproduksi ganggang dapat terjadi secara vegetatif(aseksual)atau 

generatif(seksual). Reproduksi vegetatif dapat dilakukan dengan cara pembelahan 

biner, fragmentasi,atau denganpembentukan zoopora.reproduksi genertaif biasa 

dilakukan dengan cara konjugasi dan peleburan sel jenis kelamin jantan dan 

betina. Pembelahan biner adalah pembelahan ganggang menjadi dua bagian yang 

sama. Mekanisme reproduksi demikian biasa terjadi pada ganggang uniseluler. 

2. Klasifikasi ganggang  

Berdasarkan pigmen yaang domonan pada tubuhnya ganggang dapat 

dibedakan atas enam nama filum.keenam nama filumnya tersebut adalah 

filum pyrrhophyta, euglenophyta, phaeophyta, chrysophyta, rhodophyta,dan 

chlorophyta. 

3. Klasifikasi Alga 

         Klasifikasi Protista mirip tumbuhan berdasarkan piqmen warna, meliputi : 

a. Euglenophyta 

         Euglenophyta merupakan kelompok protista yang unik karena dia memiliki sifat 

mirip tumbuhan dan hewan. Dianggap mirip tumbuhan karena memiliki klorofil a dan 

b, juga ditemukan karotin sehingga dia akan berfotosintesis. Euglenophyta dianggap 

mirip hewan karena dapat bergerak aktif dengan pertolongan satu atau beberapa bulu 

cambuk (flagela) yang keluar dari selnya. Karena mempunyai alat gerak, dia dapat 

hidup di perairan, misalnya air tawar dan air tergenang. 

Contoh : Euglena viridis 



 

b.  Phyrrophyta (Alga Api) 

            Sering disebut Dinoflagellata karena memiliki 2 flagel. bersifat uniseluler, 

memiliki piqmen berupa klorofil a dan c. Memiliki dinding sel berupa selulosa dan 

ada juga yang tidak memiliki dinding sel. Disebut ganggang Api, karena mampu 

memancarkan cahaya (bioluminesens) pada kondisi gelap. Hidup di air laut dan ada 

yang di air tawar 

Contoh : Noctiluca sp, Ceratium sp, Gonyaulax sp, Perridium sp 

c.    Chlorophyta (Alga Hijau) 

Ada yang uniseluler (soliter – koloni) dan multiseluler. Tubuhnya mengandung 

klorofil (klorofil a dan b), dan piqmen warna lain (karoten, xantofil). Hidup 

melayang-layang di air tawar atau air laut sebagai fitoplankton. Memiliki dinding sel 

yang tersusun atas selulosa dan lignin. Bentuk tubuh (benang, lembaran, dan 

berkoloni). Ada yang bersimbiosis (mutualisme) dengan fungi membentuk lichenes 

(lumut kerak). 

Reproduksi secara aseksual (dengan pembelahan biner untuk yang bersel satu dan   

fragmentasi untuk yang berbentuk benang, pembentukan zoospora), dan secara 

seksual  dengan konjugasi. Konjugasi adalah perpaduan gamet yang membentuk 

zigospora. 

Contoh : 

d.    Chrysophyta (Alga cokelat-keemasan) 

       Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler, dan banyak yang berflagel. 

Memiliki piqmen warna yang dominan adalah  karotin, fukosantin (coklat kuning) 



 

dan piqmen warna lain klorofil a dan b.  Sebagian besar kelompok ini adalah  Diatom. 

Diatom mempunyai bentuk kotak dan memiliki dinding sel. Sel tersusun atas dua 

belahan, yaitu : wadah (hipoteka) dan tutup (epiteka). Dinding sel mengandung zat 

kersik, sehingga sering disebut ganggang kersik atau tanah diatom.  Manfaat : untuk 

bahan penggosok, bahan isolasi, bahan dasar kosmetik, dan penyekat dinamit, 

penyaring kolam renang. 

Contoh : Diatom, Navicula, Cyclotella, dan Pinnularia 

e.   Phaeophyta (Alga Coklat) 

               Tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi, bersifat multiseluler, 

memiliki piqmen berupa xantofil, fukosantin, klorofil a dan c, habitat di dasar laut, 

reproduksi secara metagenesis (pergantian keturunan antara vegetatif dan generatif). 

Vegetatif dengan cara  fragmentasi, zoospora. Sedangkan generatif dengan cara 

oogami (peleburan antar ovum dan   spermatozoid) 

 

Contoh : 

f.   Rodhophyta (Alga Merah) 

     Bersifat multiseluler, memiliki piqmen fikobilin yang terdiri dari fikoreitrin 

(merah) dan fikosianin (biru), klorofil. habitat di dasar laut, seperti rumput sehingga 

sering disebut dengan   rumput laut (sea weed). Reproduksi secara  Vegetatif dengan 

 pembentukan spora, dan secara generatif dengan  peleburan antar ovum dan 

spermatozoid. Sering dimanfaatkan untuk bahan makanan (agar-agar) dan kosmetika. 



 

Contoh : Euchema spinosum, Glacilaria sp, Gelidium sp, Gigartina mammilosa, 

Erytrophylum sp, Macrocladia sp. 

C. Protista menyerupai hewan  

     Protozoa berasal dari kata protos berarti pertama, zoon berarti hewan. Anggotanya 

protozoa terdiri atas makluk hidup sukariotik sederhana yang memiliki ciri-ciri 

hewan. Mislanya mampu bergerak berpindah tempat dan mencerna makanan. 

Dahulu, para ilmuwan menggang protozoa sebagai hewan yang pertama kali 

terbentuk di permukaan bumi. Ciri-ciri  protozoa: protozoa merupakan makluk hidup 

uniseluler. Jumlah anggotanya banyak dan bersifat heteroge. Protozoa dapat 

ditemukaan dimana-mana sehingga dikatakan bersifat kosmopolit. Kebanyakan 

protozoa hidup dilingkungan berair (air tawar, laut, atau di tempat- tempat yang 

lembab). Mereka dapat hidup secara soliter atau berkoloni. Beberapa jenis 

diantaranya ada yang hidup pada tumbuhan atau hewan sebagai parasit. Protozoa 

yang hidup di perairan merupakan plankton yang berperan penting dalam rantai 

makanan satau sebagai indikator untuk polusi. Protozoa dapat berfungsi secara 

vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara membelah diri 

dan generatifnya dengan cara konjugasi.  

 

 

 
1. Klasifikasi protozoa 



 

Berdasarkan alat geraknya prtoozoa diklasifikasikan menjadi empat filum, yaitu 

filum rhizopoda, flagelata, ciliata, dan sporozoa. 

 

 

                             Gambar 1.1 Amoeba 
                Sumber: Biologyonz.com 

1. Amoeba  

                Kelas Rhizopoda  Bergerak dengan kaki semu (pseudopodia) yang 

merupakan      penjuluran protoplasma sel, yang berfungsi sebagai alat penangkap 

mangsa. Hidup di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian ada yang 

hidup dalam tubuh hewan atau manusia. Perkembangbiakan secara aseksual melalui 

pembelahan biner dan pembentukkan kista. Jenis yang paling mudah diamati adalah 

Amoeba.    

2. Struktur tubuh amoeba 

Struktur tubuh amoeba terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 

- Membran sel, yaitu bagian pelindung dan sekaligus sebagai pintu 

gerbang untuk masuk atau keluarnya zatt. 



 

- Ektoplasma, yaitu sitoplasma yag bening terdapat di dekat membran 

sel. 

- Endoplasma, yaitu sitoplasma yang terdapat di sebelah dalam 

ektoplasma. Endoplasma lebih kental dibanding ektoplasma dan sering 

tampak keruh karena adanya butiran-butiran atau granula.endoplasma 

bersama ektoplasma berperan sebagai amoeba. 

- Organel-organel sel, yaitu alat-alat yang terdapat di dalam 

endoplasma. Misalnya berupa inti sel, vakuola makanan ( untuk 

mencernakan makanan),dan vakuola kontraktil( untuk mengatur kadar 

air dalam sitoplasma atau osmoregulator dan sebgai alat eksekresi zat 

sisa yang berbentuk cair).  

3. Pencernaan amoeba 

Makanan amoeba biasnya berupa ganggang, bakteri, protozoa lainnya, dan 

tumbuhan yang sudah mati. Makananya diambil dngan menangkp 

(fagositosis). Melalui gerakan kaki semu, amoeba memasukkan makanan 

ke dalam vakuola makanan lalu mencernanya. 

4. Pernafasan amoeba  

Pertukaran gas terjadi melalui seuluruh permukaan tubuh oksigen 

berdifusi dari air melalui membran sel dan masuk ke dalam sel. Oksigen 

digunakan untuk mengoksidasi makanan sehingga dapat menghasilkan 

energi dan karbon dioksida (CO2) sebagai zat sisa. Selanjutnya, CO2 

dikeluarkan melalui membran sel. 



 

 

                                       Gambar 1.3: gambar jamur lendir1  
                            Sumber: ciri-ciri oomycota (jamur  air)budisma .ne 

 

C.   Protista Menyerupai Jamur  

       Protista mirip jamur tidak dimasukkan kedalam fungi karena struktur tubuh dan 

cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur lender mirip fungi, tetpai gerakan 

pada fase egetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membrane 

jamur ini mirip ganggang. 

1.    Myxomycetes (jamur lender) 

      Jamur ini memiliki beberap sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur 

vegetative jamur lendir disebut plasmodium, merupakan massa sitoplasma berinti 

banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. 

     Ciri myxomycetes yang menyerupai fungi adalah pada waktu stadium badan 

buah, sedangkan stadium vegetatifnya mirip protozoa (ameboid). Tetapi perlu 



 

diketahui bahwa baik pada stadium miselium (pada waktu terbentuk badan buah) 

maupun pada waktu stadium vegetative pada dasarnya strukturnya sama saja, 

yaitu senositik dan tetap menunjukkan aliran sitoplasma. Walaupun pada stadium 

miselium aliran sitoplasma ini dibatasi dalam dinding badan buahnya. 

 
Contoh: 

 Physarum sp , merupakan  jamur lendir tak bersekat, sel-selnya tidak dapat 

dipisahkan. 

2.Oomycota 

       Tubuh Oomycota (jamur air) trsusun atas benang hifa tidak bersekat dan 

mengandung banyak nukleus. Oomycota dapat dengan mudah ditemukan pada 

bingkai tubuh ikan atau bangkai tubuh hewan lainnya yang tergenang air sehingga 

sering juga disebut dengan jamur. Oomycota berkembang biak secara seksual dan 

aksesual. Beberapa Oomycota hidup di saproit dengan cara menguraikan zat 

organik dari bangkai seperi Saprolegina. Beberapa di antaranya ad juga yang 

hidup parasit pada individu lainnya seprti Phytophtora dan Plasmospara viticola. 

 

 

 

3. Acrasiomycota 



 

           Acrasiomycota atau jamur kendir seluler adalah protista yang biasanya 

hidup di kayu-kayu lapuk dan hidup di bahan organik yang membusuk. Contoh 

Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Sebagian besar hidupnya,organisme in 

merupakan sel amoeboid soliter. Acrasiomycota memiliki tubuh yang 

menghasilkan spora dan akan di gunakan saat melakukan reproduksi seksual. 

5. Peran proista menyerupai jamur dalam kehidupan 

   Seperti halnya ganggang dan protozoa, protista menyerupai jamur juga dapat 

memberi manfaat pada kehidupan manusia. Kehadiran jamur air dapat 

meningkatkan zat hara di dalam ekosistem perairan. Hal ini dapat dimungkinkan 

karena fungsi hidupnya sebgai saprofit atau dekomposer. Di dalam perairan, 

jamur air sering terlihat seperti benang-benang halus pada ikan-ikan yang sudah 

mati atau materi organik yang sudah terapung di air. Selain memberi manfaat, 

beberapa anggota dari jamur lendir dan jamur air ikut bertanggung jawab 

terhadap kerusakan pada jaringan ikan yang dipelihara di akuarium. Begitu juga 

terhadap berbagai kerusakan pada tanaman pertanian. Seperti yang terjadi pada 

tanaman kentang. 
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Sekolah   : SMA Gajah Mada Bandar Lampung  

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester  : XI / 1   

Alokasi Waktu       : 6 x 45 menit 

A. Kompetensi Inti 
KI  1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
K1 2 :  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, damai,), 

santun, responsif dan proaktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

KI 3 :   Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 :   Mengolah, menalar, medan mencipta nyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 
3.2  Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan peranya dalam kehidupan 

melalui pengamatan secara teliti dan sisitematis. 
4.2  Merencanakan dan melaksanakan pengamatan tentang ciri-ciri dan peran protista dalam kehidupan dan menyajikan hasil 

pengamatan dalam bentuk model charta/ gambar. 
 



 

C. Indikator Pembelajaran 

Pertemuan 1  
3.2.1. Mampu memahami  ciri-ciri protista mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur. 
3.2.2. Mampu mengidentifikasi  protista mirip  tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 
3.2.3. Mampu menjelaskan ciri-ciri  Protista  mirip tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 
4.2.1. Mampu mengidentifikasi  protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 
4.2.2. Mampu menyimpulkan  ciri-ciri  Protista  mirip tumbuhan, mirip hewan dan jmaur berdasarkan hasil  pengamatan  mikroskop 

. 
Pertemuan 2 

4.2.1 Mampu memahami macam-macam  prtoista  mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur serta pengamatan secara teliti dan 
sistematis.  

4.2.2 Mampu mengenali permasalahan terhadap  perbedaan antara protista mirip tumbuhan, protista mirip hewwan, dan jamur. 
4.2.3 Mampu menjelaskan ciri-ciri protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan jamur dalam kehidupan sehari-hari. 
4.2.4 Mampu Mengidentifikasi protista mirip tumbuhan, mirip hewan, dan tumbuhan.   
4.2.1 Mampu menyimpulkan ciri-ciri protista mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur berdasarkan hasil pengamatan yang diamati 

di mikroskop. 
 

D. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran pertemuan pertama  

3.2.1.1. Peserta didik dapat menggagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan 
bioproses ciri-ciri  protista melalui  kegiatan  pratikum.  

3.2.2.2.  Peserta didik dapat menunjukkan sikap teliti,tekun, jujur sesuai dengan data fakta, disiplin, tanggung jawab, peduli 
lingkungan,gotong royong, serta bekerja sama dalam melakukan observasi dan eksperimen tentang protista melalui kegiatan 
pratikum. 

3.2.3.3.   Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri protista, dan  protista menyerupai tumbuhan, menyerupai hewan dan  
menyerupai  jamur  dalam kegiatan pratikum.  

4.2.1.1.   Peserta didik dapat menjelaskan struktur protista menyerupai hewan  melalui pengamatan Gambar setelah melakukan 
pratikum. 



 

4.2.2.2.   Peserta didik dapat menginterprestasikan  informasi atau data-data berkaitan dengan  protista dari media melalui kegiatan 
pratikum. 

4.2.2.3.  Peserta didik   dapat mempersiapkan alat dan  bahan  dalam  kegiatan  pratikum. 
4.2.2.4.  Peserta  didik dapat  menggambarkan protista  menyerupai Tumbuhan, protista  menyerupai hewan, dan menyerupai  jamur 

dengan  menggunakan Gambar  setelah  kegiatan  pratikum. 
4.2.2.5. Peserta didik dapat memberi contoh penyakit/bahaya dari protozoa ditemukan dalam  kehidupan sehari-hari melalui 

pengamatan  dalam kegiatan pratikum. 
4.2.2.6.  Peserta didik  dapat membuat kesimpulan dengan  menafsirkan data yang diperoleh dari pengamatan ciri-ciri prtotista, 

prtotista menyerupai tumbuhan, protista menyerupai hewan,  dan  menyerupai jamur. 
 

Tujuan pembelajaran pertemuan kedua 
3.2.1.1 Peserta didik  Mampu memahami macam-macam protista mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur melalui situs internet, 

dan kaian literature dengan benar.  
3.2.1.1 Peserta didik  Mampu  mengenali perbedaan antara Protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan dan jamur setelah 

membaca buku dan media infomasi dengan benar. 
3.2.1.2 Peserta didik Mampu menjelaskan ciri-ciri protista mirip tum,buhan, mirip hewan dan jamur membaca buku dari situs 

internet  dengan benar.  
3.2.1.3 Peserta didik Mampu Mengidentifikasi prtotista mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur dengan benar. 
4.2.1.1 Peserta didik Mampu  menyimpulkan protista mirip tumbuhan, mirip hewan dan jamur   setelah mengamati protista 

tersebut   dengan benar. 
 

 
3.2 Materi Pembelajaran 

 
Pertemuan 1 
                           Gambar 1.1 Ciliata 



 

 
          Sumber: Retyas world.blogspot.com 

Protista merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau berkoloni. Protista dapat digolongkan menjadi 

protista mirip hewan (protozoa), protista mirip tumbuhan (alga) dan protista mirip jamur (jamur lendir/slame mold). 

Bentuk tubuh organisme golongan protista amatlah beragam. Protista memiliki cara makan yang berbeda-beda, dan dapat 

digolongkan dalam tiga kategori:  Protista autototrof, yaitu protista yang memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. 

Contohnya : Alga Protista menelan makanan, dengan cara  fagositosis melalui membran sel. Contohnya: Protozoa Protista 

saprofit dan parasit, mencerna makanan di luar sel dan menyerap sari-sari makanannya. Contoh: jamur. 

Protista dibagi menjadi dua, yaitu : 
a.      Protista Mirip Hewan (Protozoa) 



 

Ciri-ciri Protozoa 
1) Ukuran tubuh mulai dari 10 mikron-6 mm 
2) Bentuk protozoa bervariasi yaitu asimetris, bilateral simetris, radial simetris dan spiral 
3) Bergerak dengan flagel, pseudopodia, silia atau dengan gerakan sel itu sendiri 
4) Cara hidupnya bebas, komensalisme, mutualisme, parasit 
5)Cara mendapatkan makanan dibedakan menjadi : holozoik, saprofit, saprozoik, holozoik 
6)Habitatnya di tempat-tempat berair, seperti di selokan, sawah, parit, sungai, dll. 

 
Berdasarkan alat geraknya protozoa dibedakan menjadi 4 yaitu : 
1.      Rhizopoda (sarkodina) bergerak dengan kaki semu/pseudopodia.  
Contoh dari Rhizopoda 
a.       Entamoeba ginggivalis, menimbulkan sakit gusi/gigi. 
b.      Entamoeba histolystica, hidupnya diusus halus manusia, menyebabkan disentri. 
c.       Entamoeba coli, hiduup diusus besar manusia, menyebabkan diare. 
d.      Foraminifera, membentuk endapan tanah globigerina, fosilnya bisa digunakan sebagai petunjuk adanya 
sumber minyak   bumi. 
e.       Radiolara, membentuk tanah radiolaran digunakan sebagai bahan penggosok. 
2.      Flagellata (mastigosphora)bergerak dengan flagel/buluh cambuk. 
        Contoh dari Flagellata 
a.       Euglena viridis, hidupnya di air tawar, memiliki klorofil. 
b.      Volvox globator, hidup di air tawar dan berkoloni. 
c.       Trypanosoma gambiense, menyebabkan penyakit tidur. 
d.      Tryanosoma evansi, menyebabkan penyakit surra/ malas pada ternak. 
e.       Leismania donovani, menyebabkan penyakit kalaazar. 
f.       Trichomonas vaginalis, menyebabkan keputihan. 



 

          
 
            Pertemuan 2 
 
            Gambar 2.2 Ganggang  hijau  

 
           Sumber: Campbell.et.1997. 
 
 
Dalam sistem 5 kingdom, alga bukan nama takson dan tidak masuk dalam kingdom plantae. Alga masuk dalam kingdom 
protista, karena   mempunyai ciri-ciri tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Yang tidak berdiferensiasi membentuk 
jaringan khusus. Berdasarkan pigmen yang di kandungannya alga di bedakan menjadi  6 filum yaitu: 

7. Filum euglenophyta 
8. Filum Alga hijau (chlophyta) 
9. Filum Alga keemasan (chrysophyta) 
10. Filum Alga Api (pyrrophyta) 
11. Filum Alga coklat (phaeophyta) 
12. Filum Alga kemerahan (Rhodophyta) 

  
       Ganggang hijau merupakan kelompok ganggang yang paling banyak ditemukan di air tawar. Sebagian kecil ganggang 
hijau, terutama yang berukuran besar dijumpai hidup di laut. Di perairan, ganggang hijau hidup sebagai plankton dan 



 

perifiton. plankton  adalah  makluk hidup renik dalam air yang hidup melayang-layang, sedangkan    perifiton,  adalah makluk 
hidup yang menempel pada tumbuhan air. Anggota kelompok ganggang ini juga ditemukan menempel pada  pohon  dan  
hewan, hewan dihamparan  tanah  yang lembap, bahkan hamparan salju. Dalam kehidupannya, ganggang hijau dapat 
bersiombiosis dengan ajmur, tumbuhan, dan hewan. Bentuk simbiosis ganggang hijau dengan jamur membentuk suatu 
kehidupan yang disebut  liken. 
Ganggang hijau mempunyai pigmen hijau yang terhimpun dalam kloroplas. Bentuk kloroplas bermacam-macam bergantung  
pada  jenis  ganggang hijau.  
  Gambar 2.3 jamur air 

 
Sumber: ciri-ciri oomycota(jamur air)budisma.net 

  Tubuh Oomycota (jamur air) trsusun atas benang hifa tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus. Oomycota 
dapat dengan mudah ditemukan pada bingkai tubuh ikan atau bangkai tubuh hewan lainnya yang tergenang air 
sehingga sering juga disebut dengan jamur. Oomycota berkembang biak secara seksual dan aksesual. Beberapa 
Oomycota hidup di saproit dengan cara menguraikan zat organik dari bangkai seperi Saprolegina. Beberapa di 
antaranya ad juga yang hidup parasit pada individu lainnya seprti Phytophtora dan Plasmospara viticola. 
 

Model        :   Direct Interaction (DI) 
     Metode       :  Ceramah, Tujuan  Pembelajaran. 
 
 



 

E. Media Pembelajaran 
 

1. Media/alat            : Spidol, white board, laptop,  
2. Bahan  ajar pratikum           : LKS . 
3. Sumber belajar           : Buku Paket Biologi Kelas X terbitan @yudhistira dan buku  Chambell 

F. Kegiatan Pembelajaran 
 

G. Pertemuan Pertama (3 x 45 menit) 

Langkah 
pembelajaran 

Sintak model 
pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 
waktu Guru Peserta didik 

Kegiatan awal  Pendahuluan  1. Guru memberi salam kepada peserta didik,  
2. Guru memulai pembelajaran dengan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  
3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik  
 

Peserta didik menjawab salam,  
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan berdoa  
Peserta didik menyatakan 
kehadiran. 

15 menit 

 Apersepsi 4. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
tema sebelumnya, yaitu : anggota protozoa terdiri 
atas mahuk hidup eukariotik sederhana  yang 
memiliki ciri-ciri hewan. 

5. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 
Apakah  perbedaan  filum  rhizopoda dan filum 
ciliata? 

Peserta didik mendengarkan 
yang disampaikan oleh guru  
 
 
 

Peserta didik menjawab 
pertanyaan guru 

 

 Motivasi 6. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
Perlu diketahuai anak-anak apabila kita 
mempelajari mengenai manfaat protozoa dalam 

Peserta didik mendengarkan 
yang disampaikan oleh guru  
 
 

 



 

kehidupan manusia. 
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

“ Adapun tujuan pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu : 
1. Mampu memahami  ciri-ciri protista mirip 

tumbuhan, mirip hewan dan jamur. 

2. Mampu mengidentifikasi  protista mirip  
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

3. Mampu menjelaskan ciri-ciri  Protista  mirip 
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

4. Mampu mengidentifikasi  protista mirip 
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

5. Mampu menyimpulkan  ciri-ciri  Protista  mirip 
tumbuhan, mirip hewan dan jamur berdasarkan 
hasil  pengamatan  mikroskop . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik mendengarkan 
tujuan pembelajaran 

Kegiatan inti  Guru membagi 
kelas menjadi 
pasangan trio 

1. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap 
melakukan pembelajaran  menjelaskan  materi dan 
bertanya : 
“Apakah kalian pernah melihat bintang laut?kira- 
kira mengapa dinamakan bintang laut?” 

2. Guru  membentuk  kelompok  peserta didik menjadi  
6-7  kelompok  dan   melakukan  kegiatan 1 pada 
LKK 
 

3. Guru mengintruksikan peserta didik sebelum 

pratikum  untuk  mempersiapkan  alat dan  bahan  

Peserta didik merespon 
pertanyaan guru  
 
 
Peserta diidk mendengarkan 
guru Dan membentuk 7 
kelompok  
 
Peserta didik mempersiapkan 
alat dan bahan seperti yang 

15 menit  



 

untuk pengamatan  terhadap  protozoa. 

 
4. guru bertanya kepada peserta didik bahwa  membawa  

bahan pratikum  seperti air sawah, air kolam dan air  
selokan dari rumah. 

 

sudah disuruh guru untuk 
mempersipakan  alat dan bahan 
untuk pratikum pengamatan 
terhadap protozoa.  
 
 
Peserta didik  merespon 
pertanyaan  dari guru. 

  5.Guru mempersilahkan duduk  sesuai kelompok 
masing-masing  dan  menulis nama kelompok, 
kelas, hari/ tanggal  di LKK. 

 
1. guru memancing peserta didik untuk mencari 

informasi mengenai keanekaragaman gen 
berdasarkan pengalaman/ pemahaman yang di 
ketahui peserta didik  guru mempersilakan bertanya 
apabila ada yang kurang dipahami 

Peserta didik dudu seusuai 
kelompok dan menulis nama 
kelompok, kelas hari/ tanggal di 
LKK. 
 
 
Peserta didik bekerja sama 
dengan teman sekelomponya 
untuk memahami pratikum yang 
akan dilaksanakan. 

 

 Menyediakan 
waktu yang 
mencukupi bagi 
pasangan atau trio 

2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati air 
sawah, air kolam, dan air selokan yang banyak 
mengandung protozoanya atau tidak  yang ada di 
mikroskop perkelompok melihat pengamatan yang 
sudah dilaksanakan dengan memberi waktu yang 
mencukupi. 

peserta didik  setelah melihat 
dan mengamati yang banyak 
mengandung protozoanya atau 
tidak yang ada di mikroskop dan 
menulis hasil di LKK yang 
sudah disedikan pada tabel hasil 
pengamatan dengan data-data 
atau teori pada buku sumber. 

 

 Guru  menjelaskan 3. Guru membimbing peserta didik untuk peserta didik  mempresentasikan  



 

bahwa tujuan dari 
studi kasus dalam 
sebuah 
permasalahan 
membagi 
permasalahan 

mempresentasikan hasil praktikum  kepada siswa 
yang lain. 
 

4. Guru bertnya kepada siswa: apakah permasalahan 
pada pratikum terhadap protozoa? Dan air yang 
bagaimana yang mengandung banyak protozoa? 

hasil praktikum  kepada siswa 
yang lain. 
Peserta didik menanggapi 
pertanyaan dari guru. 

 Bila diskusi  telah 
selesai perintahkan 
kelompok untuk 
menyajikan kepada 
siswa lain. 

5. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk membuat kesimpulan  tentang protozoa, guru 
menyimpulkan dari pratikum pengamatan terhadap 
protozoa . 

peserta didik  menyimpulkan 
dari partikum pengamatan pada 
protozoa pada air sawah, air 
kolam dan air selokan. 

 

Kegiatan 
penutup  

Penutup  1. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan dari 
proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

 
2. Guru menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya   
 

 
3. do’a bersama pada akhir kegiatan pembelajaran 

denga membaca lafaz Hamdalah 
 

Guru mengucapkan salam 

Peserta didik mendengarkan 
guru  
 
Peserta didik membaca do’a 
 
Peserta didik membaca lafaz 
hamdalah  
 
Peserta didik menjawab salam 

 
 
15 menit  

 
 

H. Pertemuan kedua (3 x 45 menit) 

Langkah 
pembelajaran 

Sintak model 
pembelajaran 

Deskripsi Alokasi waktu 
Guru Peserta didik 



 

Kegiatan awal  Pendahuluan  8. Guru memberi salam kepada peserta 
didik,  

9. Guru memulai pembelajaran dengan 
berdoa untuk memulai pembelajaran  

10. Guru memeriksa kehadiran peserta didik  
 

Peserta didik menjawab salam,  
Peserta didik memulai pembelajaran 
dengan berdoa  
Peserta didik menyatakan kehadiran. 

   15 menit 

 Apersepsi 11. Mengaitkan materi pembelajaran yang 
akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan tema sebelumnya, 
yaitu : pada umumnya protista dapat 
dibedakan atas tiga kategori yaitu 
protista menyerupai hewan, 
tumbuhan(ganggang) dan protista 
menyerupai jamur. 

12. Mengingatkan kembali materi prasyarat 
dengan bertanya. 
Apakah  perbedaan  protista 
menyerupai hewan dengan protista 
menyerupai tumbuhan? 

Peserta didik mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru  
 
 
 

Peserta didik menjawab pertanyaan 
guru 

 
 
 
 
 
 
15 menit 

 Motivasi 13. Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan 
dipelajari. 
Perlu diketahuai anak-anak apabila kita 
mempelajari mengenai manfaat 
protozoa dalam kehidupan manusia. 

14. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
“ Adapun tujuan pembelajaran yang 
akan dilakukan hari ini yaitu : 
6. Mampu memahami  ciri-ciri protista 

Peserta didik mendengarkan yang 
disampaikan oleh guru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

mirip tumbuhan, mirip hewan dan 

jamur. 

7. Mampu mengidentifikasi  protista 
mirip  tumbuhan, mirip hewan, dan 
jamur. 

8. Mampu menjelaskan ciri-ciri  
Protista  mirip tumbuhan, mirip 
hewan, dan jamur. 

9. Mampu mengidentifikasi  protista 
mirip tumbuhan, mirip    hewan, 
dan jamur. 

10. Mampu menyimpulkan  ciri-ciri  
Protista  mirip tumbuhan, mirip 
hewan dan jamur berdasarkan hasil  
pengamatan  mikroskop . 

 

 
 
 

Peserta didik mendengarkan tujuan 
pembelajaran 



 

Kegiatan inti  Guru membagi 
kelas menjadi 
pasangan trio 

5. Guru mengkondisikan peserta didik 
untuk siap melakukan pembelajaran  
menjelaskan  materi dan bertanya : 
“apakah kalian pernah memakan air 
mentah?kira-kira protozoa apakah yang 
ada di dalam air mentah tersebut” 
 

6. Guru  membentuk  kelompok  peserta 
didik menjadi  6-7  kelompok   dan   
melakukan  kegiatan 1 pada LKK 
 

7. Guru mengintruksikan peserta didik 

sebelum pratikum  untuk  

mempersiapkan  alat dan  bahan  untuk 

pengamatan  terhadap  protozoa. 

 
 
 

8. guru bertanya kepada peserta didik 
bahwa  membawa  bahan pratikum  
seperti air sawah, air kolam dan air  
selokan dari rumah. 

 

Peserta didik merespon pertanyaan 
guru  
 
 
 
 
 
 
Peserta didik mendengarkan guru 
Dan membentuk 7 kelompok  
 
Peserta didik mempersiapkan alat 
dan bahan seperti yang sudah disuruh 
guru untuk mempersipakan  alat dan 
bahan untuk pratikum pengamatan 
terhadap protozoa.  
 
Peserta didik  merespon pertanyaan  
dari guru. 

 

 

 

 

15 menit 

 

  5.Guru mempersilahkan duduk  sesuai 
kelompok masing-masing  dan  menulis 

Peserta didik duduk sesuai kelompok 
dan menulis nama kelompok, kelas 

 



 

nama kelompok, kelas, hari/ tanggal  di 
LKK. 

 
6. guru memancing peserta didik untuk 

mencari informasi mengenai 
keanekaragaman gen berdasarkan 
pengalaman/ pemahaman yang di 
ketahui peserta didik  guru 
mempersilakan bertanya apabila ada 
yang kurang dipahami 

hari/ tanggal di LKK. 
 
Peserta didik bekerja sama dengan 
teman sekelomponya untuk 
memahami pratikum yang akan 
dilaksanakan. 

 Menyediakan 
waktu yang 
mencukupi bagi 
pasangan atau trio 

7. Guru meminta peserta didik untuk 
mengamati air sawah, air kolam, dan air 
selokan yang banyak mengandung 
protozoanya atau tidak  yang ada di 
mikroskop perkelompok melihat 
pengamatan yang sudah dilaksanakan 
dengan memberi waktu yang 
mencukupi. 

peserta didik  setelah melihat dan 
mengamati yang banyak 
mengandung protozoanya atau tidak 
yang ada di mikroskop dan menulis 
hasil di LKK yang sudah disedikan 
pada tabel hasil pengamatan dengan 
data-data atau teori pada buku . 

 

 Guru  menjelaskan 
bahwa tujuan dari 
studi kasus dalam 
sebuah 
permasalahan 
membagi 
permasalahan 

8. Guru membimbing peserta didik untuk 
mempresentasikan hasil praktikum 
kepada siswa yang lain. 
 

9. Guru bertnya kepada siswa: apakah 
permasalahan pada pratikum terhadap 
protozoa? Dan air yang bagaimana yang 
mengandung banyak protozoa? 

peserta didik  mempresentasikan 
hasil praktikum  kepada siswa yang 
lain. 
 
Peserta didik menanggapi pertanyaan 
dari guru. 

 

 Bila diskusi  telah 10. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik  menyimpulkan dari  



 

selesai perintahkan 
kelompok untuk 
menyajikan kepada 
siswa lain. 

peserta didik untuk membuat 
kesimpulan  tentang protozoa, guru 
menyimpulkan dari pratikum 
pengamatan terhadap protozoa . 

partikum pengamatan pada protozoa 
pada air sawah, air kolam dan air 
selokan. 

Kegiatan 
penutup  

Penutup  4. Guru bersama peserta didik menarik 
kesimpulan dari proses pembelajaran 
yang telah dilaksanakan.  

 
5. Guru menyampaikan pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya   
 

 
6. do’a bersama pada akhir kegiatan 

pembelajaran denga membaca lafaz 
Hamdalah 
 

Guru mengucapkan salam 

Peserta didik mendengarkan guru  
 
Peserta didik membaca do’a 
 
Peserta didik membaca lafaz 
hamdalah  
 
Peserta didik menjawab salam 

 
 
15 menit  

 
 

I. Pertemuan ketiga  (3 x 45 menit) 

Langkah 
pembelajaran 

Sintak model 
pembelajaran 

Deskripsi Alokasi 
waktu Guru Peserta didik 

Kegiatan awal  Pendahuluan  15. Guru memberi salam kepada peserta didik,  
16. Guru memulai pembelajaran dengan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  
17. Guru memeriksa kehadiran peserta didik  
 

Peserta didik menjawab salam,  
Peserta didik memulai 
pembelajaran dengan berdoa  
Peserta didik menyatakan 
kehadiran. 

 
15 menit 



 

 Apersepsi 18. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 
tema sebelumnya, yaitu : protista menyerupai jamur 
ada tiga filum yaitu, myxomycota, acrasiomycota, 
dan oomycota. 

19. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan 
bertanya. 
Apakah  kalian tau jamur lendir? Apakah ada 
yang tau jamur lendir hidup di tempat seperti 
apa umumnya? 

Peserta didik mendengarkan 
yang disampaikan oleh guru  
 
 
 

Peserta didik menjawab 
pertanyaan guru 

 

 Motivasi 20. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
Perlu diketahuai anak-anak apabila kita 
mempelajari mengenai manfaat protozoa dalam 
kehidupan manusia. 

21. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  
“ Adapun tujuan pembelajaran yang akan 
dilakukan hari ini yaitu : 
11. Mampu memahami  ciri-ciri protista mirip 

tumbuhan, mirip hewan dan jamur. 

12. Mampu mengidentifikasi  protista mirip  
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

13. Mampu menjelaskan ciri-ciri  Protista  mirip 
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

14. Mampu mengidentifikasi  protista mirip 
tumbuhan, mirip hewan, dan jamur. 

15. Mampu menyimpulkan  ciri-ciri  Protista  mirip 
tumbuhan, mirip hewan dan jamur berdasarkan 

Peserta didik mendengarkan 
yang disampaikan oleh guru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peserta didik mendengarkan 
tujuan pembelajaran 

 



 

hasil  pengamatan  mikroskop . 

 
 
 
 
 
 



 

Kegiatan inti  Guru membagi kelas 
menjadi pasangan trio 

9. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap 
melakukan pembelajaran  menjelaskan  materi 
dan bertanya : 
“apakah kalian pernah memakan air 
mentah?kira-kira protozoa apakah yang ada di 
dalam air mentah tersebut” 
 

10. Guru  membentuk  kelompok  peserta didik 
menjadi  6-7  kelompok   dan   melakukan  
kegiatan 1 pada LKK 
 

11. Guru mengintruksikan peserta didik sebelum 

pratikum  untuk  mempersiapkan  alat dan  

bahan  untuk pengamatan  terhadap  protozoa. 

 
 
 

12. guru bertanya kepada peserta didik bahwa  
membawa  bahan pratikum  seperti air sawah, air 
kolam dan air  selokan dari rumah. 

 

Peserta didik merespon pertanyaan guru  
 
 
 
 
 
 
Peserta didik mendengarkan guru Dan 
membentuk 7 kelompok  
 
Peserta didik mempersiapkan alat dan 
bahan seperti yang sudah disuruh guru 
untuk mempersipakan  alat dan bahan untuk 
pratikum pengamatan terhadap protozoa.  
 
Peserta didik  merespon pertanyaan  dari 
guru. 

  5.Guru mempersilahkan duduk  sesuai 
kelompok masing-masing  dan  menulis nama 

Peserta didik duduk sesuai kelompok dan 
menulis nama kelompok, kelas hari/ tanggal 
di LKK. 



 

kelompok, kelas, hari/ tanggal  di LKK. 

 
11. guru memancing peserta didik untuk mencari 

informasi mengenai keanekaragaman gen 
berdasarkan pengalaman/ pemahaman yang di 
ketahui peserta didik  guru mempersilakan 
bertanya apabila ada yang kurang dipahami 

 
Peserta didik bekerja sama dengan teman 
sekelomponya untuk memahami pratikum 
yang akan dilaksanakan. 

 
Menyediakan waktu 
yang mencukupi bagi 
pasangan atau trio 

12. Guru meminta peserta didik untuk mengamati 
air sawah, air kolam, dan air selokan yang 
banyak mengandung protozoanya atau tidak  
yang ada di mikroskop perkelompok melihat 
pengamatan yang sudah dilaksanakan dengan 
memberi waktu yang mencukupi. 

peserta didik  setelah melihat dan 
mengamati yang banyak mengandung 
protozoanya atau tidak yang ada di 
mikroskop dan menulis hasil di LKK yang 
sudah disedikan pada tabel hasil 
pengamatan dengan data-data atau teori 
pada buku . 

 

Guru  menjelaskan 
bahwa tujuan dari 
studi kasus dalam 
sebuah permasalahan 
membagi 
permasalahan 

13. Guru membimbing peserta didik untuk 
mempresentasikan hasil praktikum kepada 
siswa yang lain. 
 

14. Guru bertnya kepada siswa: apakah 
permasalahan pada pratikum terhadap 
protozoa? Dan air yang bagaimana yang 
mengandung banyak protozoa? 

peserta didik  mempresentasikan hasil 
praktikum  kepada siswa yang lain. 
 
Peserta didik menanggapi pertanyaan dari 
guru. 

 

Bila diskusi  telah selesai 
perintahkan kelompok 
untuk menyajikan 
kepada siswa lain. 

15. Guru memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk membuat kesimpulan  tentang 
protozoa, guru menyimpulkan dari pratikum 
pengamatan terhadap protozoa . 

peserta didik  menyimpulkan dari 
partikum pengamatan pada protozoa pada 
air sawah, air kolam dan air selokan. 

 



 

Kegiatan 
penutup  

Penutup  7. Guru bersama peserta didik menarik 
kesimpulan dari proses pembelajaran 
yang telah dilaksanakan.  

 
8. Guru menyampaikan pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya   
 

 
9. do’a bersama pada akhir kegiatan 

pembelajaran denga membaca lafaz 
Hamdalah 
 

Guru mengucapkan salam 

Peserta didik mendengarkan guru  
 
Peserta didik membaca do’a 
 
Peserta didik membaca lafaz 
hamdalah  
 
Peserta didik menjawab salam 

15 menit  

 
 
 

Metode pembelajaran 
Metode Student Created Case Studies( Studi kasus kreasi siswa) 

 
Media Pembelajaran 

4. Media/alat   : Spidol, white board, laptop. 
5. Bahan  ajar pratikum : LKS. 
6. Sumber belajar : Buku Paket Biologi Kelas X @yudhistira dan buku chambell. 

 

J. Penilaian Pembelajaran 
 

1. Teknik penilaian  



 

No. Ranah Taksonomi Bloom Aspek Teknik Bentuk instrumen 

1. Kognitif 
Keterampilan Proses Sains 

 

Tes tertulis Soal pilihan ganda 

2. Psikomotor Observasi kegiatan diskusi 
dan praktikum 

Lembar observasi  

2. Instrumen penilaian  
a. Pertemuan pertama : 

 Penilaian kognitif          : Soal pilihan ganda  Keterampilan proses sains 
 Penilaian psikomotorik : Lembar observasi Keterampilan proses sains 

 
b. Pertemuan kedua : 

 Penilaian kognitif          : Soal pilihan ganda  Keterampilan proses sains 
 Penilaian psikomotorik : Lembar observasi Keterampilan proses sains 

 
c. Pertemuan ketiga : 

 Penilaian kognitif          : Soal pilihan ganda  Keterampilan proses sains 
 Penilaian psikomotorik : Lembar observasi Keterampilan proses sains 
 Kunci dan penskoran (terdapat pada lampiran)  
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Silabus Pembelajaran 
 

Tingkat  Satuan Pendidikan : SMA Gajah Mada Bandar Lampung 
Mata Pelajaran                       : Biologi 
Kelas                                         : X/1 
Standar Kompetensi               : 1. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan makluk hidup 
 

Kompetensi 
dasar 

Indikator 
pencapaian 
kompetensi 

Tujuan 
pembelajar

an 

Materi 
pembelajaran 

Kegiatan 
pembelajaran 

Penilaian Alokasi 
waktu 

Sumber 
belajar 

 
 
1. mendeskripsi

kan ciri-ciri 
protista 
menyerupai 
hewan, 
menyerupai 
tumbuhan, 
dan 
menyerupai 
jamur 

2. mengelompo
kkan contoh 
protista yang 
diamati 

3. mengidentifi
kasi protista 
yang 

 
 
1. mendeskrip

sikan 
pengertian 
protista 

2. membedak
an protista 
menyerupa
i hewan, 
protista 
menyerupa
i 
tumbuhan, 
dan 
menyerupa
i jamur. 

 
 
a.siswa 
mampu 
mengidentif
ikasi 
pengertian 
protista 
sebagai 
ilmu setelah 
mengikuti 
kegiatan 
pratikum 
dan 
melakukan 

 
Ciri-ciri protista 
meliputi: 
1. protista yang 

menyerupai 
tumbuhan 

2. protista yang 
menyerupai 
hewan. 

3. Protista yang 
menyerupai 
jamur. 

4. Peranan 
protista bagi 
manusia 
meliputi: 

5. Peranan 

 
1. Memberika

n pretest  
Keterampila
n  Proses 
Sains siswa 
pada materi 
protista. 

2. Memberika
n LKS awal 
untuk 
mengetahui 
pengelolaan 
siswa dalam 
proses 
pembelajara
n. 

 
Jenis tagihan: 

1. Laporan 
hasil 
pengamatan 
pratikum 

2. Pratikum  
Uji 
kompetensi 
tertulis. 

3. Maka 
kegiatan 
pratikulah 
instrumen 
penelitian: 

4. Lembar 
observasi 

 
 
 
 
4x45 
menit 

 
 
Buku 
paket 
Biologi 
untuk X 
IPA 
SMA/MA
N, Lembar 
kerja 
siswa, dan 
literatur 
yang 
relevan 
dengan 
pembelaja
ran.  



 

menguntungk
an dan 
merugikan 
manusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kajian 
literatur 
sehingga 
dapat 
memehami 
konsep 
protista dan 
mewujudka
n 
keingintahu
an tanggung 
jawab dan 
terbuka. 
b. siswa 
mampu 
membedaka
n protista 
menyerupai 
hewan, 
protista 
menyerupai 
tumbuuhan, 
dan 
menyerupai 
jamur. 
c.melakuka

yang 
menguntung
kan , 
peranan 
yang 
merugikan. 

Kegiatan pratikum 
 Lembar observasi 

kegiatan pratikum 
 Lembar penilaian 

makalah 
 Soal uji kompetensi 

tertulis. 



 

n kajian 
literatur 
sehingga 
dapat 
mewujudka
n 
keingintahu
an, 
tanggung 
jawab, nilai 
kreatif,kerja
sama dan 
terbuka. 
d. siswa 
mampu 
mengidentif
ikasi 
berbagai 
interaksi 
yang terjadi 
dalam 
protista 
setelah 
mengikuti 
kegiatan 
pratikum 



 

dan 
melakukan 
kajian 
literatur 
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Nama Sekolah : SMA Gajah Mada  Bandar  Lampung 

Soal : POSSTEST Materi Protista Kelas  Eksperimen Dan Kelas         
Kontrol 

Pelajaran  : IPA/BIOLOGI 
Kelas  : X IPA 
 
Nama : 
Kelas  :  
 
Petunjuk mengerjakan: 

5. Mulailah dengan berdoa sebelum  mengerjakan.  

6. Bacalah soal dengan cermat dan teliti. 

7. Pilihlah  jawaban  yang benar dengan  cara  memberikan  tanda (x) pada  lembar  yang 

tersedia. 

8. Tanyakan  pada  guru  jika ada  soal yang   kurang  jelas. 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan  memberi tanda silang  pada pilihan yang 

benar! 

8.  

 
 
 
   
            
 
 
 
 
Sumber: http.//Restyas.biology.com 
Perhatikan Gambar di atas merupakan gambar paramecium didinium yang berfungsi sebagai 

berikut .... 
f. Mengeluarkan sisa makanan.  

g. Alat penerima rangsangan dan pengambil makanan. 

h. Sebagai alat gerak. 

i. Hidup Sebagai Predator terhadap paramecium. 

j. Penyebar penyakit manusia. 



172 
 

 

9. Perhatikan gambar mikroskop cahaya  dibawah ini ! 

 

 

                  Sumber : hhtp//Biologygonz..com 
     Bagian yang berfungsi sebagai revolver pada mikroskop cahaya  tersebut  yaitu... 

f. Menaikkan dan menurunkan mikroskop secara lambat. 

g. Untuk mengatur perbesaran lensa objektif. 

h. Untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. 

i. Penjepit kaca yang melapisi objek agar tidak tergeser. 

j. Sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamati. 

 
 

10. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
     
 
 
 

               Membran sel 
                  Sumber:hhtp// Biology,jati.com 

 Gambar di atas menunjukkan tanda panah membran sel, bagian yang berfungsi  sebagai 
membran sel tersebut yaitu..... 
 

f. Sebagai sitoplasma yang bening dan terdapat di dekat membran sel. 
g. Sebagai fitoplankton sehingga kehadiran mereka dapat menjadi sumber makanan. 

h. Sebagai bagian pelindung dan sekaligus sebagai pintu/gerbang untuk masuk atau 

keluarnya zat. 
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i. Sebagai selnya tersusun atas bahan selulosa dan dilengkapi dengan dua flagel. 

j. Sebagai reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara membentuk zoospora. 

 

11. Beberapa protista sebagai berikut. 
6. Scinata sp 
7. Phytophora infestrans 
8. Rhodmenia palmate 
9. Phytophora palmifera 
10. Pscophylum sp 

      yang termasuk protista menyerupai  jamur yang menjadi parasit pada tumbuhan ditunjukkan 

oleh nomor... 

f. 1 dan 2 
g. 1 dan 3 
h. 2 dan 4 
i. 3 dan 4 
j. 4 dan 5 

12. Kelompok  ganggang yang dianggap sebagai leluhur tumbuhan hijau adalah.... 
f. Ganggang merah 
g. Ganggang hijau 
h. Ganggang coklat 
i. Ganggang api 
j. Ganggang biru-coklat 

 

13. Budi dan kawan-kawan nya mengamati sesuatu makluk kecil yang bergerak-gerak cepat, 
dengan ciri-ciri gerakan sangat cepat, mempunyai bulu cambuk, dan hanya terdiri dari satu 
sel sehingga budi dan kawan-kawan berkesimpulan bahwa makluk kecil ini adalah.... 

f. Ciliata 
g. Sporozoa 
h. Forrnifera 
i. Rhizopoda 
j. Flagellata 

14. Pada siang hari, di dalam kolam  air  tawar  yang  juga ditumbuhi  ganggang  terdapat 
gelembung-gelembung  yang  menempel  di dinding kolam. Gelembung  udara  ini berisi gas. 
Pada  percobaan  tersebut  Apa yang dapat  kalian simpulkan... 

f. Nitrogen 
g. Oksigen 
h. Karbon dioksida 
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i. Karbon monoksida 
j. Amonia 

.8.  Protozoa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,membantu proses pembusukan 
sisa makanan. Dan sebagai indikator  minyak  bumi. Dari pernyataan tersebut rumusan 
masalah apa yang sesuai....... 

a.Bagaimana cara protozoa membantu proses pembusukan sisa  makanan? 

b. Bagaimana manfaat kehadiran protozoan dalam tubuh manusia? 

c. Bagaimana sifat dari protozoa tersebut? 

f. Apakah perbedaan manfaat protozoa dalam membantu proses pembusukan sisa 

akanan dengan indikator minyak bumi? 

g. Apakah kegunaan protozoa dalam kehidupan sehari-hari? 

21. Protozoa dapat memberikan  manfaat dan kerugian bagi manusia  dan hewan, adapun 

kerugian  dari protozoa  bagi kehidupan manusia  yaitu  plasmodium sp, trichomonas 

vaginalis dan penyakit lainnya, dari  pernyataan di atas  rumusan  masalah  apa yang 

sesuai..... 

f. Apakah  kerugian  protozoa bagi  kehidupan  manusia? 

g. Apakah  peran  protozoa bagi  kehidupan sehari-hari? 

h. Bagaimana cara protozoa menyebar penyakit terhadap manusia? 

i. Bagaimana cara protozoa penyakit malaria? 

j. Mengapa  protozoa  ada yang  merugikan  dan ada yang bermanfaat bagi 

kehidupan manusia? 

22. Alga merah yang digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar untuk keperluan 

laboratorium adalah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa..... 

f. Bagaimana cara pembuatan agar-agar menggunakan alga merah? 

g. Bagaimana pembuatan alga merah  di laboratorium? 

h. Mengapa memilih alga merah cara pembuatan  agar-agar? 

i. Bagaimana cara membuat agar-agar yang bisa di makan dengan bahan dasar  

alga merah? 

j. Apakah alga merah bisa dimakan? 

23. Jamur dapat memberi banyak manfaat berupa makanan, terurtama bagi kehidupan 

manusia sebagai sumber makanan, obat-obatan dan sebagai obat antibiotik bagi manusia 

dari pernyataan tersebut rumusan masalah apa yang sesuai.... 



175 
 

f. Bagaimana proses pengolahan jamur supaya bisa menjadi sumber bahan 

makanan? 

g. Bagaimana sifat dari jamur tersebut? 

h. Apakah manfaat tumbuhan jamur terhadap manusia? 

i.  Apakah manfaat tumbuhan jamur terhadap manusia tersebut? 

j. Apakah kegunaan jamur pada manusia? 

24. Pada Praktikum  pengamatan  dibutuhkan  alat yang digunakan  untuk  pengamatan 

protista  Menyerupai  hewan dengan  menyerupai  tumbuhan  menggunakan  alat 

tersebut yaitu... 

f. Teleskop. 

g. Kaca pembesar. 

h. Kamera. 

i. Mikroskop. 

j. Kaca objek. 

25. Pada  pratikum  pengamatan  terhadap protozoa  bentuk  dan  ciri-ciri protozoa dibutuhkan 

bahan yang  digunakan  untuk  pengamatan  dengan  menggunakan bahan.... 

f. Air laut, air hujan, dan air kolam. 

g. Air sawah, air kolam, dan air selokan. 

h. Air putih, air sungai, dan air gula. 

i. Air hujan, air putih, dan air sumur. 

j. Air sungai, air sawah, dan air selokan. 

26. Pada pratikum pengamatan protozoa dibutuhkan alat yang digunakan untuk pengamatan 

ciri-ciri protozoa dengan mengguakan alat... 

f. Kamera. 

g. Mikroskop. 

h. teleskop. 

i. kaca objek. 

j. kaca pembesar. 

 

27. Jamur dapat melakukan interaksi mutualitik dengan mikroorganisme fotosintetik. 

Berikut ini peranan jamur dalam interaksi tersebut adalah... 
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f. menghasilkan hormon pertumbuhan 

g. melindungi pertumbuhan dari infeksi virus 

h. membantu dalam penyerapan zat organik. 

i. Menjaga ketersediaan air. 

j.  Melindungi tumbuhan dari mikoriza. 

28. Jamur lendir dikatakan menyerupai hewan selama siklus hidupnya karena,...... 
f. Terlihat menyerupai hewan. 
g. Reproduksinya menggunakan spora. 
h. Bergerak dan menelan mangsanya. 
i. Tumbuh pada helai dauan atau batang. 
j. Memiliki dua flagel sebagai alat pergerakannya. 

 

29. Di benua afrika terdapat wabah penyakit tidur, dimana penderita teridur terus sampai 

menemui ajalnya, penyakit ini disebabkan oleh... 

f. Leishmania donovoni. 

g. Leismania bruceli. 

h. Trypanosoma gambiense. 

i. Trypanosoma rhodensiense. 

j. Trypnosoma vaginalis. 

30. Seseorang  mengalami diare dan  identifikasi telah terjadi infeksi oleh protozoa di 

dalam  usus,  protozoa yang mengakibatkan diare tersebut yaitu..... 

f. Paramecium caudatum 

g. Enthamoeba histolytica 

h. Leishama donovani 

i. Enthamoeba gingivalis 

j. Euglena viridis 

SELAMAT MENGERJAKAN 
SEMOGA SUKSES 
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1. VALIDITAS 

No Item Soal  rhitung rtabel  Keterangan 
1 Soal 1 0,6807 0,3246 VALID 
2 Soal 2 0,5149 0,3246 VALID 
3 Soal 3 0,5736 0,3246 VALID 
4 Soal 4 0,6503 0,3246 VALID 
5 Soal 5 0,2126 0,3246 TIDAK VALID 
6 Soal 6 0,5921 0,3246 VALID 
7 Soal 7 0,5149 0,3246 VALID 
8 Soal 8 0,6231 0,3246 VALID 
9 Soal 9 0,8201 0,3246 VALID 

10 Soal 10 0,9603 0,3246 VALID 
11 Soal 11 0,8201 0,3246 VALID 
12 Soal 12 0,7803 0,3246 VALID 
13 Soal 13 0,486 0,3246 VALID 
14 Soal 14 0,7188 0,3246 VALID 
15 Soal 15 0,6569 0,3246 VALID 
16 Soal 16 0,5901 0,3246 VALID 
17 Soal 17 0,9603 0,3246 VALID 
18 Soal 18 0,5777 0,3246 VALID 
19 Soal 19 0,5933 0,3246 VALID 
20 Soal 20 -0,0477 0,3246 TIDAK VALID 
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2. RELIABILITAS 

No Item 
Soal 

r11 keterangan 

1 Soal 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,7371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koefisien Reliabilitas 
Tinggi 

2 Soal 2 
3 Soal 3 
4 Soal 4 
5 Soal 6 
6 Soal 7 
7 Soal 8 
8 Soal 9 
9 Soal 10 

10 Soal 11 
11 Soal 12 
12 Soal 13 
13 Soal 14 
14 Soal 15 
15 Soal 16 
16 Soal 17 
17 Soal 18 
18 Soal 19 
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3. DAYA BEDA 

 NO 
SOAL 

JBA JBB JBA-JBB JSA DB KETERANGAN 

Soal 1 15 2 13 18 0,7 BAIK 
Soal 2 9 1 8 18 0,4 CUKUP 
Soal 3 9 0 9 18 0,5 BAIK 
Soal 4 16 3 13 18 0,7 BAIK 
Soal 5 14 12 2 18 0,1 JELEK 
Soal 6 9 1 8 18 0,4 CUKUP 
Soal 7 8 2 6 18 0,3 CUKUP 
Soal 8 10 1 9 18 0,5 BAIK 
Soal 9 15 2 13 18 0,7 BAIK 
Soal 10 18 2 16 18 0,9 SANGAT BAIK 
Soal 11 15 2 13 18 0,7 BAIK 
Soal 12 17 2 15 18 0,8 SANGAT BAIK 
Soal 13 17 9 8 18 0,4 CUKUP 
Soal 14 17 3 14 18 0,8 SANGAT BAIK 
Soal 15 18 8 10 18 0,6 BAIK 
Soal 16 18 10 8 18 0,4 CUKUP 
Soal 17 18 2 16 18 0,9 SANGAT BAIK 
Soal 18 18 10 8 18 0,4 CUKUP 
Soal 19 18 9 9 18 0,5 BAIK 
Soal 20 5 7 -2 18 -0,1 SANGAT JELEK 
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4. TINGKAT KESUKARAN 

NO 
SOAL 

JBA JBB JBA+JBB 2. JSA TK KETERANGAN 

Soal 1 15 2 17 36 0,472 SEDANG 
Soal 2 9 1 10 36 0,278 SUKAR 
Soal 3 9 0 9 36 0,25 SUKAR 
Soal 4 16 3 19 36 0,528 SEDANG 
Soal 5 14 12 26 36 0,722 MUDAH 
Soal 6 9 1 10 36 0,278 SUKAR 
Soal 7 8 2 10 36 0,278 SUKAR 
Soal 8 10 1 11 36 0,306 SUKAR 
Soal 9 15 2 17 36 0,472 SEDANG 
Soal 10 18 2 20 36 0,556 SEDANG 
Soal 11 15 2 17 36 0,472 SEDANG 
Soal 12 17 2 19 36 0,528 SEDANG 
Soal 13 17 9 26 36 0,722 MUDAH 
Soal 14 17 3 20 36 0,556 SEDANG 
Soal 15 18 8 26 36 0,722 MUDAH 
Soal 16 18 10 28 36 0,778 MUDAH 
Soal 17 18 2 20 36 0,556 SEDANG 
Soal 18 18 10 28 36 0,778 MUDAH 
Soal 19 18 9 27 36 0,75 MUDAH 
Soal 20 5 7 12 36 0,333 SEDANG 
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5. KALKULASI INSTRUMEN SOAL 

NO 
SOAL 

VALIDITAS RELIABILITAS DB TK KETERANGAN 

Soal 1 VALID KOEFISIEN 
RELIABILITAS 

TINGGI 

BAIK SEDANG  
 

DIPAKAI 
Soal 2 VALID CUKUP SUKAR 
Soal 3 VALID BAIK SUKAR 
Soal 4 VALID BAIK SEDANG 
Soal 5 TIDAK VALID TIDAK DIUJIKAN JELEK MUDAH TIDAK 

DIPAKAI 
Soal 6 VALID  

 
 
 
 
 

KOEFISIEN 
RELIABILITAS 

TINGGI 

CUKUP SUKAR  
 
 
 
 
 
 

DIPAKAI 

Soal 7 VALID CUKUP SUKAR 
Soal 8 VALID BAIK SUKAR 
Soal 9 VALID BAIK SEDANG 
Soal 
10 

VALID SANGAT BAIK SEDANG 

Soal 
11 

VALID BAIK SEDANG 

Soal 
12 

VALID SANGAT BAIK SEDANG 

Soal 
13 

VALID CUKUP MUDAH 

Soal 
14 

VALID SANGAT BAIK SEDANG 

Soal 
15 

VALID BAIK MUDAH 

Soal 
16 

VALID CUKUP MUDAH 

Soal 
17 

VALID SANGAT BAIK SEDANG 

Soal 
18 

VALID CUKUP MUDAH 

Soal 
19 

VALID BAIK MUDAH 

Soal 
20 

TIDAK VALID TIDAK DIUJIKAN SANGAT JELEK SEDANG TIDAK 
DIPAKAI 

 
 


