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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE TIPE 7E 

TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA MATERI 

ORGANISASI TINGKAT JARINGAN PESERTA DIDIK KELAS XI IPA DI 

SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

Merli Hariyanti 

 Proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Gajah Mada sudah cukup baik 

namun disini terlihat bahwa keterampilan proses sains para peserta didik masih 

kurang dan peserta didik cenderung kurang memahami materi  yang disampaikan 

oleh guru. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung menunjukan bahwa sebanyak  41 orang dengan presentase 64,04 % peserta 

didik yang belum mencapai KKM.  Asumsi tersebut diambil dari data nilai materi 

organisasi tingkat jaringan yang di peroleh peserta didik pada tahun pelajaran 

2015/2016. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

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

mengontrol semua variabel yang muncul. Rancangan eksperimen dalam penelitian 

yang dilakukan adalah dengan pola posttest-only control design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas XI  SMA Gajah Mada Bandar Lampung, 

tahun ajaran 2017/2018, sedangkan sampel yang diambil menggunakan teknik 

purposive sampling  yaitu kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui pencapaian pada kelas eksperimen 

dengan model pembelajaran learning cycle tipe 7E diperoleh nilai rata-rata 77,86% 

sedangkan pada kelas kontrol 69,47%. Penilaian lembar observasi diperoleh rata-rata 

kelas eksperimen 76,09% dan pada kelas kontrol 68,40%. Uji t pada pencapaian 

konsep diperoleh thitung = 2,4146 dan ttabel =1,9989 sehingga thitung ≥ttabel dengan 

berdasarkan nilai taraf signifikan 5% (0,05) dengan df = 62 maka dinyatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh penggunaan model 

pembelajaran learning cycle tipe 7E  terhadap keterampilan proses sains (KPS) pada 

materi organisasi tingkat jaringan. 

 kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa penggunaan model pembelajaran 

learning cycle tipe 7E  berpengaruh terhadap terhadap keterampilan proses sains 

(KPS) peserta didik kelas XI di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

Kata Kunci: KPS, Learning Cycle Tipe 7E 
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MOTTO 

 

 

 َيَٰٓأُيَها ٱّلِذيَه َءاَمُىٓىْا ِإَذا ِقيَل َّلُكمۡ َتَفَّسُحىْا ِفي ٱّلَۡمَجِٰلِس

 َفٲفَّۡسُحىْا َيفَّۡسِح ٱّلَلُه َّلُكمۡۖ َوِإَذا ِقيَل ٱوُشُزوْا َفٲوُشُزوْا َيزَۡفِع ٱّلَلُه

  َوٱّلَلُه ِبَماٖۚ  ٱّلِذيَه َءاَمُىىْا ِمىُكمۡ َوٱّلِذيَه ُأوُتىْا ٱّلِۡعلَۡم َدَرَجٰت

 ١١  ٞ َتعَۡمُلىَن َخِبيز
 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Mujadilah 58 : 11)
1
 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid & Terjemah ( Bandung: CV Diponegoro, 2010), 

h.596. 
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Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa 

Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan 

sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan 

yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan 

berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan 

bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan 

pencerdasan kehidupan bangsa.
2
 Dalam pengertian yang sederhana makna 

pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sistem 

pendidikan nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara.
3
 

Selanjutnya sejalan dengan perspektif agama islam yang menjelaskan 

bahwa mengkaji, memahami, dan meneliti hokum-hukum alamiah alam 

semesta yang telah diciptakan oleh Allah SWT, termasuk dalam cara 

                                                 
2
  Arikunto S, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), H. 97 

3
 Undang- undang SISDIKNAS 2003. Sinar Grafika 
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menambah ilmu dan iman seperti yang tercantum pada ayat (Qs. Ali Imran 

ayat 190) 

                           

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada langin dan bungi, (alam sekitar) 

terdapat hukum-hukum alam seperti rotasi bumi sehingga terjadinya siang dan 

malam, sebagai bukti kekuasaan Allah SWT, dan dalam surat Al-Ankabut 

ayat 20 disebutkan :  

                   

               

Artinya : Katakanlah: “Berjalanlah di muka bumi, maka 

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudia Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia. Terdapat dua jenis pendidikan 

yang harus kita pelajari, yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan 

formal yaitu pendidikan yang kita dapat dari sekolah, sedangkan pendidikan 
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non formal yaitu pendidikan yang didapat diluar sekolah. Melalui pendidikan, 

kehidupan manusia akan menjadi maju karena mampu menggunakan akal 

fikiran untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. 

 Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-

bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses 

social dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dapat memperoleh 

atau mengalami perkembangan kemampuan social dan kemampuan individu 

yang optimum”.
 4 

  

 

Dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan disekolah menengah 

atas (SMA), terdapat dua jenis bidang studi yaitu bidang studi IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Pada bidang studi 

IPA terdapat beberapa mata pelajaran yang dapat dipelajari salah satunya 

mata pelajaran ilmu biologi. 

Mata pelajaran ilmu biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang 

makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Cabang kajian biologi sangat banyak, beberapa diantaranya 

adalah anatomi fisiologi tumbuhan manusia, genetika, botani, zoologi, dan 

bioteknologi.
5
 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan  di SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung dapat diketahui bahwa proses pembelajaran yang 

                                                 
4
  Sudijono Anas., Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2011), H.218 
5
 D.A Pratiwi, Biologi kelas X (Jakarta : Erlangga, 2006), H. 3 
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berlangsung sudah cukup baik namun disini terlihat bahwa minat belajar para 

peserta didik kurang baik, sehingga suasana belajar didalam kelas terlihat para 

peserta didik kurang begitu aktif dan cenderung kurang memahami materi  

yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan 

model pembelajaran dengan metode caramah yang dalam hal ini metode 

tersebut kurang bisa menarik perhatian peserta didik dalam mempelajari 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Hasil observasi yang dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

nilai rata-rata peserta didik kelas XI IPA pada materi sistem koordinasi, dapat 

dilihat pada table dibawah ini.  
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Tabel 1 

Nilai IPA Biologi Ulangan Harian Pokok Bahasan organisasi jaringan 

tumbuhan 

Semester Ganjil Peserta Didik Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No.  

Nilai Peserta Didik 

Kelas  Jumlah 

Peserta 

Didik 

 

Persentase XI IPA 

4 

XI IPA 

5 

1 <55  2 4 6  9,37 % 

2  55-64 7 7 14  21,87 % 

3 65-74 6 9 15 23,43 % 

4 75-84 1 5 6 9,37 % 

5 85-94 2 4 6 9,37 % 

6 >94 14 3 17  26,56 % 

 Jumlah 32 32 64 100 % 

Sumber: Guru Biologi SMA Gajah Mada Bandar Lampung TP. 2015/2016 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui  bahwa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran Biologi pada pokok 

bahasan materi organisasi tingkat jaringan sebagaimana yang telah ditetapkan 

pada sekolah tersebut yaitu 75,00. Sebanyak  41 dengan presentase 64,04 % 

peserta didik yang belum mencapai KKM. Dan kelas XI IPA 5 cenderung 

banyak yang tidak mencapai KKM.  

Masalah selanjutnya adalah mengenai keterampilan proses sains 

(KPS). Keterampilan proses sains merupakan metode ilmiah yang didalamnya 

melatih langkah-langkah menemukan sesuatu melalui eksperimen dan 

percobaan. KPS merupakan langkah pendekatan pembelajaran yang diringkas 
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menjadi 5M (mengamati, menanyakan , menalar, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan).
6
 

Keterampilan proses sains siswa yang rendah disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu rendahnya latar belakang sains, minimnya prasarana 

laboratorium, hanya menekankan penguasaan konsep, serta kegiatan 

pembelajaran yang belum mengeksplorasi keterampilan proses sains. Secara 

garis besar faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan proses sains 

siswa terjadi karena kurangnya optimalisasi pembelajaran yang melibatkan 

peran siswa.
7
 

 Seperti hasil observasi yang diamati di kelas XI SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung. Pembelajaran yang berlangsung memperlihatkan siswa 

kurang terampil dan aktif mengikuti proses pembelajaran, siswa cenderung 

lebih banyak diam dan sekedar memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

guru. Hal ini tentu dapat mempengaruhi para peserta didik untuk mencapai 

nilai yang baik atau nilai yang diharapkan dapat mencapai diatas KKM. 

 Keterampilan proses sains perlu dikembangkan melalui pengalaman 

langsung yang melibatkan penggunaan berbagai material dan tindakan fisik. 

                                                 
6
 Septi Budi Sartika, (2015),”Analisis Keterampilan Proses Sains (KPS) Mahasiswa Calon 

Guru Dalam Menyelesaikan Soal IPA Terpadu”, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, h. 1, [Online]. Tersedia : 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827 di Akses 01 Nov 2016 
7
 Amining Rahmasiwa, Slamet Santosari, Dewi Puspita Sari, (2014),”Peningkatan 

Keterampilan Proses Sains (KPS)Siswa Dalam Pembelajaran Inkuiri Di Kelas XI MIA (ICT) SMA 

Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015”, Jurnal Pendidikan Biologi FKIP UNS 

Surakarta,Indonesia, h. 2, [Online], Tersedia :  

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827 di Akses 01 Nov 2016 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827
http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827
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Menurut Abungu, Okere, dan Wachanga, pengembangan keterampilan proses 

sains digunakan untuk membantu siswa memperoleh pemahaman materi yang 

lebih bersifat long term memory sehingga diharapkan mampu menyelesaikan 

segala bentuk permasalahan kehidupan sehari-hari terutama dalam 

menghadapi persaingan global.
8
 

Untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik di atas, terdapat hal 

utama yang perlu dilakukan dalam pembaharuan proses pembelajaran, yaitu 

peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektifitas model pembelajaran. 

Model pembelajaran itu sendiri adalah suatu perencanaan atau pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam 

kelas. Model pembelajaran yang baik dalam proses belajar mengajar berguna 

bagi seorang pendidik untuk menciptakan pembelajaran  secara efektif, efisien 

dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yakni, meningkatkan dan 

memelihara perhatian peserta didik terhadap relevansi proses pembelajaran, 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 

adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan karakteristik peserta didik agar dapat menciptakan 

suasana belajar yang menarik sehingga materi yang disampaikan dapat 

diterima peserta didik dengan mudah. Model pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E untuk 

                                                 
8
 Amining Rahmasiwi, Slamet Santosari, Dewi Puspita Sari, Op.Cit, h.2 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi organisasi tingkat 

jaringan. 

a. Peneliti yang Relevan 

Berbagai penelitian yang relevan tentang  model pembelajaran 

learning cycle tipe 7e terhadap keterampilan proses sains (KPS) diantaranya: 

Luthpi Safahi dalam pengaruh penggunaan model pembelajaran Learning 

Cycle terhadap keterampilan proses sains mahasiswa dalam matakuliah 

Vertebrata menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Learning Cycle pada kemampuan KPS kelas 

eksperimen cenderung berbeda signifikan dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. Dari penggunaan model pembelajaran Learning 

Cycle kemampuan beberapa jenis KPS responden dapat terlatih. Hal ini 

tampak dari persentase rata-rata untuk setiap jenis KPS, diantaranya KPS 

observasi (97%), KPS klasifikasi (64%), dan KPS aplikasi (61%). Model 

pembelajaran Learning Cycle lebih cocok digunakan pada matakuliah yang 

mempunyai karakteristik yang sama dengan matakuliah vertebrata. Model 

pembelajaran Learning Cycle kemampuan KPS mahasiswa cenderung 

berbeda nyata daripada model pembelajaran konvensional.
9
 

                                                 
 

9
 Luthpi Safahi. Pengaruh penggunaan model pembelajaran Learning Cycle terhadap 

keterampilan proses sains mahasiswa dalam matakuliah Vertebrata. (SIGMA Journal, Pendidikan 

Biologi UHAMKA, ISSN: 1411-5166 No. 01, Volume VII, Juni 2015 ). h. 58. 
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Peningkatan keterampilan proses sains (KPS) dasar siswa melalui 

penerapan model learning cycle 5e di kelas VIII G SMP negeri 22 Surakarta 

tahun pelajaran 2012/2013 oleh Aditya Hadi Infantri Putra , Sri Widoretno , 

Baskoro Adi Prayitno dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat meningkatkan KPS dasar siswa 

yang dapat dilihat berdasarkan hasil observasi. Rata-rata persentase aspek 

observasi siswa meningkat dari 25,93% pada prasiklus, 42,31% pada siklus I, 

64,29% pada siklus II dan 85,16% pada siklus III. Aspek klasifikasi 

mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III yaitu 

22,75%, 39,01%, 50,55%, 75,27%. Aspek pengukuran meningkat dari 

prasiklus sebesar 29,10%, siklus I 46,15%, siklus II 62,64% dan siklus III 

80,22%. Aspek prediksi meningkat dari 23,81% pada prasiklus menjadi 

53,85% pada siklus I, 62,64% pada siklus II, dan 81,87% pada siklus III. 

Aspek komunikasi tertulis meningkat dari 15,87% pada prasiklus menjadi 

57,14% pada siklus I, 69,78% pada siklus II, dan pada siklus III sebesar 

81,87%. Komunikasi lisan meningkat dari prasiklus sebesar 28,04%, siklus I 

sebesar 40,66%, siklus II sebesar 67,58% dan 89,56% pada siklus III. Aspek 

menarik kesimpulan meningkat dari prasiklus sebesar 23,81%, siklus I sebesar 

45,05%, siklus II sebesar 69,23%, dan 86,26% pada siklus III. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 
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Learning Cycle 5E dapat meningkatkan KPS dasar siswa kelas VIII G SMP 

Negeri 22 Surakarta tahun pelajaran 2013/2013. 
10

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

dan sikap peserta didik pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan 

penerapan model pembelajaran learning cycle 5E Disusun oleh Dwi Putri 

Rejeki, M. Hasan , Abdul Gani Haji dimana dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Guru dan peserta didik juga memberikan tanggapan yang 

positif terhadap penerapan model pembelajaran learning cycle 5E, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model learning cycle 5E dapat 

meningkatkan hasil belajar dan sikap peserta didik. 
11

 

Penelitian lain oleh Yohn Ade Ardiyansyah dan Paidi yakni  pengaruh 

penerapan hypothetico-deductive reasoning dalam learning cycle terhadap 

keterampilan proses sains dan pemahaman konsep siswa dimana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan hypothetico-deductive 

reasoning (HDR) dalam learning cycle terhadap keterampilan proses sains 

(KPS) dan pemahaman konsep siswa dimana hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  penerapan HDR-LC (mean: 86,4) secara signifikan berpengaruh 

                                                 
 

10
 Aditya Hadi Infantri Putra , Sri Widoretno , Baskoro Adi Prayitno. Peningkatan 

keterampilan proses sains (KPS) dasar siswa melalui penerapan model learning cycle 5e di kelas VIII 

G SMP negeri 22 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. (JURNAL PENDIDIKAN BIOLOGI Volume 

7 Nomor 1 FKIP UNS). h. 89. 

 

 
11

 Dwi Putri Rejeki, M. Hasan , Abdul Gani Haji, Penerapan Model Pembelajaran Learning 

Cycle 5e Pada Materi Kelarutan Dan Hasil Kali Kelarutan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan 

Sikap Peserta Didik SMAN 1 Krueng Barona Jaya. (Program Studi Pendidikan IPA, PPs Unsyiah, 

Aceh .Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 03, No.01, hlm 19-26, 2015). h. 19. 
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positif terhadap KPS-intelektual dibandingkan model LC (mean: 78,3) dan DI 

(mean: 75,1). Sedangkan KPS-manual kelas HDR-LC (mean: 64,3) 

dibandingkan kelas LC (mean: 87,4) dan DI (mean: 82,3) terdapat perbedaan 

yang signifikan dengan pengaruh negatif serta penerapan HDR-LC (mean: 

84,8) secara signifikan berpengaruh potisif terhadap pemahaman konsep siswa 

dibandingkan model LC (mean: 61,7) dan DI (mean: 66,6). 
12

 

Model pembelajaran Learning Cycle 7E dikembangkan oleh 

Eisenkraft pada tahun 2003 dan terdiri dari tujuh fase yang terorganisir 

dengan baik yaitu, Elicit, Engane, Explor, Explain, Elaborate, Evaluate, dan 

Extend. Secara singkat alur proses pembelajaran dalam model Learning Cycle 

7E dimulai dengan mendatangkan pengetahuan awal peserta didik, melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan pengalaman langsung, peserta didik memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep 

yang dipelajari, memberi kesempatan peserta didik untuk menyimpulkan dan 

mengemukakan hasil temuannya, memberikan kesempatan peserta didik 

untuk menerapkan pengetahuan pada situasi baru, dan guru membimbing 

peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada konteks 

baru.
13

 

                                                 
 

12
Yohn Ade Ardiyansyah dan Paidi, Pengaruh Penerapan Hypothetico-Deductive Reasoning 

Dalam Learning Cycle Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Pemahaman Konsep Siswa. 

(JURNAL BIOEDUKATIKA Vol. 5 No. 1 Tahun 2017 |Hal 29 – 38, ISSN 2338-6630 FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta). h. 29. 
13

 Wawan Sutrisno, Sri Dwiastuti, Puguh Karyanto, (2011), “ Pengaruh Model Learning cycle 

7 E Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Biologi”, Jurnal Pendidikan Biologi FKIP 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diindentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan 

karakteristik materi dan peserta didik, sehingga tingkat pemahaman 

peserta didik masih rendah.  

2. Dalam proses belajar mengajar IPA biologi di kelas, sebagian besar 

peserta didik masih terlihat pasif, jarang mengajukan pertanyaan serta 

mengutarakan pendapatnya dalam diskusi kelompok dan peserta didik 

kurang bisa memahami teori konsep yang disampaikan. 

3. Masih rendahnya Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa, sehingga 

perlu ditingkatkan. 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Model pembelajaran Learning Cycle 7E adalah suatu kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan rangkaian dari 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa 

                                                                                                                                           
Universitas Sebelas Maret (CO26), h. 2, [Online]. Tersedia : 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827 di Akses 10 Mei 2016 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827
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sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.
14

 

Kegiatan setiap tahapan learning cycle 7E adalah sebagai berikut : 

a) Elicit ; b) Engage ; c) Explore ; d) Explain ; e) Elaborate ; f) 

Evaluate ; g) Extend. 

2. Penelitian ini dibatasi pengukuran keterampilan proses sains (KPS) 

pada sistem Hormon peserta didik kelas XI IPA di SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung. Saat ini KPS memang mempunyai peranan penting 

dalam membantupeserta didik untuk menemukan konsep dan 

merupakan langkah penting dalam proses belajar mengajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat pengaruh 

model pembelajaran Learning Cycle 7E keterampilan proses sains (KPS) 

pada materi organisasi tingkat jaringan peserta didik kelas XI IPA di SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

                                                 
14

  Ngalimun,  strategi dan model pembelajaran ( Yogyakarta : aswaja Pressindo, 2013 ). 

Hal.145 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap keterampilan proses sains 

(KPS) pada materi organisasi tingkat jaringan. 

peserta didik kelas XI IPA di SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi guru bidang studi bisa dijadikan wacana dan alternatif model 

pembelajaran untuk pengembangan pembelajaran yang lebih variatif 

dan menarik. 

b. Bagi peserta didik dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan 

belajar yang optimal serta diharapkan adanya peningkatan motivasi 

peserta didik terhadap pembelajaran biologi. 

c. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan masukan yang positif, 

dengan perencanaan pembelajaran yang berbeda guru akan lebih 

maksimal dan hasil belajar peserta didik pun maksimal sehingga akan 

meningkatkan mutu sekolah. 

d. Bagi peneliti lain bisa dijadikan referensi dan pengetahuan dan 

pengetahuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.  

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek Penelitian 
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Objek penelitian ini menitikberatkan pada model pembelajaran Learning 

Cycle 7E terhadap keterampilan proses sains (KPS) pada materi organisasi 

tingkat jaringan. 

2. Subjek Penelitian 

 Subjek penetian ini adalah peserta didik kelas XI IPA di SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas XI IPA di SMA Gajah 

Mada Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Pembelajaran Biologi 

Pada hakekatnya pembelajaran IPA meliputi empat unsur utama yaitu 

sikap, proses, produk dan teknologi. Tujuan pembelajaran IPA adalah siswa 

memiliki tiap kemampuan dasar yaitu kemampuan untuk mengetahui apa 

yang diamati, kemempuan untuk memprediksi apa yang terjadi, dan 

kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen. Pembelajaran IPA 

menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses “mencari 

tau dan berbuat”, hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam. 
15

  

Keterampilan dalam mencari tau atau berbuat tersebut dinamakan 

denganketerampilan proses penyelidikan atau enquiry skills yang dapat 

meliputi mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, 

menyusun hipotesis, mengklasifikasikan, menggunakan peralatan sederhana 

serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai cara yaitu dengan 

gambar, lisan, tulisan dan sebagainya. Melalui keterampilan proses tersebut 

                                                 
15

 Nuryani y. Rustaman, et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi ,(Jakarta: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2003),h. 180 



 27 

dikembangkan sikap dan nilai yang meliputi rasa ingin tau, jujur, sabar, 

terbuka, kritis, cermat, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan.
16

 

Hakekat pembelajaran IPA ada yang sebagai produk dan ada sebagai 

proses, maka dalam penilaian belajar Biologi terdapat penilaian produk atau 

hasil belajar dan penilaian proses belajar. Biologi menjadi wahana untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai serta tanggung 

jawab sebagai seorang warga Negara yang bertanggung jawab kepada 

lingkungan, masyarakat, bangsa, Negara yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.
17

 

Belajar biologi sebenarnya suatu hal yang menyenangkan, tetapi hal 

itu adakalanya akan berbalik menjadi suatu yang tidak menyenangkan dan 

membosankan. Salah satu yang menyebabkan kebosanan pada diri siswa 

dalam mempelajari biologi adalah masih banyaknya guru yang menerapkan 

system pembelajaran yang monoton, baik dalam mengenalkan materi yang 

diajarkan maupun cara-cara pembelajaran serta media pembelajaran yang 

mendukung terlaksananya proses pembelajaran hal demikaian akan 

menyebabkaan berkuranganya motivasi belajar siswa.
 

Pada kegiatan pembelajaran, motivasi merupakan tanggung jawab 

seorang guru agar pengajaran yang diberikan berhasil dengan baik. 

Keberhasilan ini banyak bergantung pada usaha guru dalam membangkitkan 

                                                 
16

 Ibid, h 179 
17

 Nuryani y. Rustaman, Op Cit, h. 178 



 28 

motivasi belajar peserta didik. Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan belajar pada peserta didik, apabila mempunyai motivasi yang kuat, 

peserta didik akan menunjukkan minatnya, aktivitasnya, dan partisipasinya 

dalam mengikuti kegiatan belajar atau pendidikan yang dilaksanakan.
18

 

“Menurut Brunner belajar untuk sesuatu tidak harus ditunggu sampai peserta 

didik mencapai tahap perkembangan tertentu, yang penting bahan pelajaran 

harus ditata dengan baik maka dapat diberikan kepada peserta didik, dengan 

kata lain perkembangan kognitif yaitu tahap informasi (tahap penerimaan 

materi), tahap trasnformasi (tahap pengubahan materi) dan tahap evaluasi 

(tahap penilaian materi) seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur 

bahan belajar yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat 

perkembangannya”.
19

 

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa motivasi 

pembelajaran siswa dalam pembelajaran biologi masih sangatlah rendah 

sehingga akan mengakibatkan prestasi belajarpun menurun, oleh karena itu 

sangat penting menciptakan kondisi tertentu agar siswa dapat termotivasi dan 

ingin terus belajar.  

Sehubungan dengan hal diatas, maka alternative pemecahan masalah 

yang dapat digunakan adalah dengan mengimplementasikan suatu 
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 Wawan Sutrisno, Sri Dwiastuti, Puguh Karyanto, (2011), “ Pengaruh Model Learning cycle 

7 E Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Biologi”, Jurnal Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Sebelas Maret (CO26), h. 2, [Online]. Tersedia : 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827 di Akses 10 Mei 2016 
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 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-V, h.111 

http://portalgaruda.org/download_article.php?article=50827
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pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered) dimana siswa 

dituntut lebih aktif mempresentasikan atau mengkomunikasikan 

pemahamannya dalam beberapa langkah atau siklus melalui model 

pembelajaran Learning Cycle 7E.
20 

 

B. Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

1. Pengertian Model Pembelajaran Learning Cycle 

Model pembelajaran Learning Cycle adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik (student centered). Learning Cycle merupakan 

rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

para peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan cara berperan aktif.
21

 

Secara umum model pembelajaran learning cycle tipe 7E adalah suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik 

dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut dengan tujuh tahap 

kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat 

menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai.
 

Model pembelajaran learning cycle 7E merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar peserta didik. 

                                                 
20

 Wawan Sutrisno, Sri Dwiastuti, Puguh Karyanto, Op.Cit, h.186 
21
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Learning cycle 7E merupakan perwujudan dari filosofi konstruktivisme, 

dimana pengetahuan dibangun dalam pikiran para peserta didik.
22 

“Menurut Kharplus dan Their mengemukakan bahwa tiga fase dari 

pembelajaran learning cycle terdiri atas preliminary, exploration, invention 

dan discovery. Pada awalnya model learning cycle ini baru digunakan 

deprogram sains sekolah dasar namun kemudian berkembang bahkan sampai 

ke universitas.”
23

 
 

Model pembelajaran learning cycle tidak berhenti dengan hanya tiga 

siklus. Pada pertengahan tahun 1980an, Biological Sience Curryculum study 

(BSCS) mengembangkan model learning cycle menjadi lima fase yaitu terdiri 

dari fase engage, explore, explain, elaborate dan evaluate. Perkembangan ini 

dilakukan dengan menambahkan fase engage diawal pembelajaran yang 

dibertujuan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik dan fase evaluate 

ditambahkan diakhir pembelajaran yang bertujuan untuk menilai pemahaman 

peserta didik. Sedangkan fase pemahaman konsep dan aplikasi konsep diganti 

dengan istilah  baru yaitu explain dan elaborate.
24

 

Perkembangan model learning cycle yang paling baru sudah memiliki 

tujuh fase sehingga sekarang dikenal dengan model pembelajaran 7E. 

perubahan yang terjadi pada tahapan 5E menjadi 7E, terjadi pada fase Engage 

menjadi dua yaitu Elicit dan Engage, sedangkan pada fase Elaborate dan 

Evaluate menjadi tiga tahapan yaitu Elaborate, Evaluate dan Extend. 
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Perubahan tahapan learning cycle dari 5E menjadi 7E ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 berikut ini.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Perubahan Tahapan Learning Cycle 5E menjadi 7E. 

(Sumber : Skripsi : Zulfani Aziz ( Unnes 2013) 

 

2. Tahapan-Tahapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

Menurut Eisenkraft (2003) tahapan-tahapan model Learning Cycle 7E 

dapat dijelaskan sebagai berikut :
26

 

1. Elicit (Mendatangkan pengetahuan awal peserta didik) 

Pada fase ini, guru berusaha menimbulkan pemahaman awal 

peserta didik. Penelitian dibidang kognitif sains menunjukkan bahwa 

pemahaman awal merupakan komponen yang penting dalam proses 
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 Zulfani Aziz (2013), Skripsi “Penggunaan Model Pembelajaran Learning Cycle 7 E Untuk 
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Tersedia : Http://Lib.UNNES.ac.id/17905/1/4201409041.pdf. Di akses pada 15 April 2016 
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pembelajaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peserta didik 

lebih mahir menerapkan konsep disbanding peserta didik lain. Fase ini 

dapat dilakukan dengan cara guru member pertanyaan pada peserta 

didik mengenai suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang 

terkait dengan materi yang akan dipelajari. Namun pada fase ini, guru 

tidak memberitahukan jawaban yang benar dari pernyataan yang telah 

diajukan. Pada fase ini guru hanya memancing rasa ingin tahu peserta 

didik sehingga peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar agar 

dapat mengetahui jawaban sebenaranya dari pertanyaan tersebut. 

2. Engage (Melibatkan) 

Fase ini digunakan untuk memusatkan perhatian peserta didik. 

Merangsang kemampuan berfikir peserta didik serta membangkitkan 

minat dan motivasi peserta didik terhadap konsep yang akan diajarkan. 

Pada fase ini peserta didik dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi, 

diskusi, eksperimen atau kegiatan lain. Pada fase ini peserta didik 

diajarkan untuk berhipotesis yaitu menyusun jawaban sementara dari 

masalah yang akan mereka diskusikan atau praktikan. Selain itu, 

menonton beberapa video juga memiliki potensi tinggi untuk 

memotivasi peserta didik. 
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3. Explore (Menyelidiki) 

Pada fase ini peserta didik memperoleh pengetahuan dengan 

pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang 

dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama secara 

mandiridalam kelompok-kelompok kecil. Pada fase ini peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengamati data, merekam data, mengisolasi 

variable, merancang dan merencanakan eksperimen, membuat grafik, 

menafsirkan hasil, mengembangkan hipotesis, serta mengatur temuan 

mereka. Guru merangkai pertanyaan, member masukan, dan menilai 

pemahaman peserta didik. 

4. Explain (Menjelaskan) 

Pada fase ini peserta didik diperkenalkan pada konsep, hokum dan 

teori baru. Peserta didik menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari 

temuannya pada fase explore. Guru mengenalkan peserta didik pada 

beberapa kosa kata ilmiah, dan memberikan pertanyaan untuk 

merangsang peserta didik agar menggunakan istilah ilmiah untuk 

menjelaskan hasil eksplorasi. 

5. Elaborate (Menerapkan) 

Pada fase ini peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuannya pada situasi baru. Pada fase ini, guru memberikan 

permasalahan yang terkait dengan materi yang telah diajarkan untuk 

dipecahkan oleh peserta didik. 
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6. Evaluate (Menilai) 

Fase evaluasi model learning cycle 7E terdiri dari evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi 

pada siklus-siklus tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua 

kegiatan peserta didik. Apabila dalam pembelajaran dilakukan 

praktikum maka pengujian harus termasuk pertanyaan yang berkaitan 

dengan kegiatan praktikum. Selain itu, guru juga mendapatkan umpan 

balik dari hasil peserta didik dan dapat memodifikasi strategi 

pengajaran mereka untuk kursus berikutnya. 

7. Extend (Memperluas) 

Pada fase extend guru membimbing peserta didik untuk 

menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada konteks baru. Fase 

ini dapat dilakukan dengan cara mengaitkan materi yang telah 

dipelajari dengan materi selanjutnya.
27

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

a. Kelebihan Model Pembelajaran Learning Cycle 7E menurut Lorsbach, 

sebagaimana dikutip dari Fajaroh antara lain : 

1) Merangsang peserta didik untuk mengingat materi pelajaran yang telah 

mereka dapatkan sebelumnya. 
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2) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi lebih aktif 

dan menambah rasa keingintahuan peseta didik. 

3) Melatih peserta didik belajar melakukan konsep melalui kegiatan 

ekserimen. 

4) Melatih peserta didik untuk menyampaikan secara lisan konsep yang 

telah mereka pelajari. 

5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, mencari, 

menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah 

dipelajari. 

6) Guru dan peserta didik menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran 

yang saling mengisi satu sama lainnya. 

7) Guru dapat menerapkan model ini dengan metode yang berbeda-beda. 

 

b. Kelemahan model learning cycle 7E menurut Fajaroh adalah : 

1) Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi 

dan langkah-langkah pembelajaran. 

2) Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

3) Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun 

rencana dan melaksanakan pembelajaran.
28
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4. KPS (Keterampilan Proses Sains) 

a. Pengertian KPS (Keterampilan Proses Sains) 

Pesatnya 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. 

Sund (dalam Suriaty, 1996) 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. Sains dan pembelajaran sains tidak hanya sekedar pengetahuann yang 

bersifat ilmiah saja, melainkan terdapat dimensi-dimensi ilmiah penting yang 

bagian sains. Pertama, adalah muatan sains (content of science) yang berisi 

berbagai fakta, konsep, hokum dan teori-teori. Dimensi inilah yang menjadi 

objek kajian ilmiah manusia.
29

 

Dimensi kedua sains adalah proses dalam melakukan aktifitas ilmiah 

dan sikap ilmiah dari aktifitas sains. Proses dalam melakukan aktifitas-aktifitas 

yang terkait dengan sains biasa disebut dengan keterampilan proses sains 

(science process skills). Keterampilan proses inilah yang digunakan setiap 

imuwan ketika mengerjakan aktivitas-aktivitas sains. Karena sains adalah 
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tentang mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan, maka keterampilan ini dapat juga diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari ketika kita menemukan persoalan-persoalan keseharian 

dan kita harus mencari jawabannya. Jadi, mengajarkan keterampilan proses 

sains pada siswa sama artinya dengan mengajarkan keterampilan yang nantinya 

akan mereka gunakan dala kehidupan keseharian mereka.
30

 

Dimensi ketiga dari sains merupakan dimensi yang terfokus pada 

karakteristik sikap dan watak ilmiah. Dimensi yang meliputi keingintahuan 

seseorang dan besarnya daya imajinasi seseorang, juga antusiasme yang tinggi 

untuk mengajukan pertanyaan dan memecahkan permasalahan. Sikap lain juga 

harus dimiliki seseorang ilmuan adalah sikap menghargai terhadap metode-

metode dan nilai-nilai di dalam sains. Metode-metode sains yang dimaksud 

disini meliputi usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan 

bukti-bukti, kemauan untuk mengakui pentingnya mengecek ulang data yang 

diperoleh, dan memahami bahwa pengetahuan ilmiah dan teori-teori berubah 

sepanjang waktu selama informasi-informasi yang lebih banyak dan lebih baik 

diperoleh.
31

 

Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-keterampilan 

kognitif, manual dan sosial. Keterampilan kognitif terlihat karena dengan 

melakukan keterampilan proses sains peserta didik dapat menggunakan 
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pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses 

peserta didik dapat melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran dan 

penyusunan alat. Dengan keterampilan sosial dapat dimaksudkan bahwa para 

peserta didik dapat berinteraksi dengan sesamanya dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dengan keterampilan proses misalnya mendiskusikan hasil 

pengamatan.
32

   

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur keterampilan 

proses, ilmu pengetahuan, serta sikap dan niali yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran menerapkan KPS, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu 

dengan yang lainnya. Pengertian KPS seperti telah dikemukakan di atas, 

menunjukkan pada kita bahwa penerapan KPS selalu menuntut adanya 

keterlibatan fisik maupun mental-intelektual siswa. Lebih dari pada itu, KPS 

tidak mungkin dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif (dahulu kita mengenal istilah CBSA). KPS berjalan secara optimal 

apabila kadar keterlibatan aktifitas siswa berlangsung dalam yang tinggi dan 

sebaliknya. Dengan kata lain, KPS berinteraksi secara timbale balik dengan 

penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif (CBSA). 

b. Teori-teori Belajar yang mendukung KPS 

KPS merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan intelektual yang 

dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Piaget mengemukakan bahwa 
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kemampuan berpikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secra jelas 

dan cermat yang dapat disajikan berupa grafik, diagram, table, gambar atau 

bahasan isyarat lainnya.
33

 

Brunner mengemukakan bahwa dalam pengajaran dengan KPS penemuan 

anak akan menggunakan pikirannya untuk melakukan berbagai konsep atau 

prinsip. Dalam proses penemuan anak melakukan operasi mental berupa 

pengukuran, prediksi, pengamatan, inferensi, dan pengelompokkan. Operasi 

mental yang menyangkut keterampilan intelektual tersebut dalam 

mengembangkann kemampuan anak dalam membentuk pengetahuan, anak akan 

mengetahui lingkungan dengan bekal konsep atau pengetahuan yang telah ada. 

Jika objek yang diamati dengan konsep prior tadi, maka pengetahuan anak akan 

bertambah. Pada hakekatnya hasil kegiatan pengamatan itu menyebabkan 

meningkatnya pengetahuan si anak. Oleh sebab itu proses mental diatas 

digunakan sebagai dasar bagi pengembangan keterampilan proses sains untuk 

menemukan konsep dan prinsip. Bruner menyatakan jika seseorang individu 

belajar dan mengembangkan pikirannya, maka sebenarnya ia telah menggunakan 

potensi intelektual untuk berpikir dan ia setuju bahwa melalui sarana 

keterampilan-keterampilan proses sains anak akan dapat didorong secara internal 

membentuk intelektual secara benar.
34
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Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KPS 

ialah adanya kemampuan dan tahap intelektual seta pandangan belajar terhadap 

perkembangan pengetahuan anak, maka cara belajar anak dengan mengembangkan 

berbagai aspek discovery akan menyebabkan hasil belajar yang bermakna. Hal 

tersebut dapat terjadi jika dikembangkan proses belajar mengajar dengan 

menerapkan pendekatan KPS. 

c. Hal-hal yang mendasari Pembelajaran dengan menggunakan KPS 

Penerapan KPS dalam kegiatan pembelajaran didasarkan pada hal-hal 

berikut:
35

 

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 ini perlu pengembangan keterampilan 

memperoleh dan memproses semua fakta, konsep, dan prinsip pada diri 

siswa. 

3) Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan 

hasil belajar yang optimal. Ini berarti kegiatan pembelajaran yang mampu 

member kesempatan kepada siswa memperlihatkan unjuk kerja melalui 

sejumlah keterampilan memproses semua fakta, konsep dan prisnsip 

sangat dibutuhkan. 
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4) Penanaman sikap dan nilai sebagai pengabdi pencarian abadi kebenaran 

ilmu 

5) Hal ini menuntut adanya pengenalan terhadap tata cara pemprosesan dan 

pemerolehan kebenaran ilmu yang bersifat kesementaraan. Hal ini 

akanmengarahkan siswa pada kesadaran keterbatasan manusiawi dan 

keunggulan manusiawi, apabila dibandingkan dengan keterbatasan dan 

keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Indikator KPS 

Pada implementasi KPS dalam pembelajaran IPA ada beberapa indikator KPS 

sebagai berikut: 

1) Mengamati/Observasi : menggunakan berbagai indera, mengumpulkan atau 

menggunakan fakta yang relavan. 

2) Mengelompokkan/Klasifikasi : mencatat setiap pengamatan secara terpisah, 

mencari perbedaan, persamaan, mengontraksikan cirri-ciri, membandingkan, 

mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan. 

3) Melakukan/Komunikasi: Mendiskripsikan atau menggambarkan data 

emperis hasil percobaan/pengamatan dengan grafik/tabel/diagram atau 

mengubahnya dalam bentuk salah satunya, menyusun dan menyampaikan 

laporan secara sistematis dan jelas, menjelaskan hasil 

percobaan/penyelidikan, membaca grafik atau tabel atau diagram, 

mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah/peristiwa. 
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4) Menggunakan Alat/Bahan/Sumber : memakai alat atau bahan dan sumber, 

mengetahui alas an mengapa menggunakan alat/bahan/sumber. 

5) Menerangkan konsep : menggunakan konsep/prinsip yang telah 

dipelajari dalam situasi baru, menggunakan konsep/prinsip pada 

pengalaman baru untukmenjelaskan apa yang sedang terjadi. 

6) Melaksanakan percobaan/penyelidikan : penilaian proses dari hasil 

belajar IPA menuntut teknik dan cara-cara penilaian yang lebih 

komprehensif. Di samping aspek hasil belajar yang dinilai harus 

menyeluruh yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, teknik 

penilaian dan instrument penilaian seyogyanya lebih bervariasi. Hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi pengetahuan (knowledge), penalaran 

(reasoning), keterampilan (skill), hasil karya (product), dan afektif 

(affective)
36

 

 

5. Kajian Materi Sistem Hormon 

Hormon berasal dari kata Hormaein yang artinya memacu atau 

menggiatkan atau merangsang. Dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang 

tidak terlalu banyak (sedikit), tetapi jika kekurangan atau berlebihan akan 

mengakibatkan hal yang tidak baik (kelainan seperti penyakit) sehingga dapat 
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mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme 

tubuh.
37

 

Hormon merupakan senyawa kimia, berupa protein yang mempunyai 

fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan 

adanya hormon dalam tubuh maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. 

 

Contoh diagram kerja hormone 

Sumber :http://ki-tapunya.blogspot.com/2016/12/system-hormon.html 

Fungsi-fungsi hormon yaitu : 

a. Untuk memacu pertumbuhan dan metabolism tubuh 

b. Memacu reproduksi  

c. Mengatur keseimbangan cairan tubuh/homeostasis 

d. Dan untuk mengatur tingkah laku. 

Adapun sifat-sifat hormon yaitu : 

1. Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas 

tertentu, misalnya insulin untuk mengatur kadar gula darah 
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2. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki 

pengaruh besar terhadap aktivitas tertentu dalam tubuh, misal jika tubuh 

kekurangan beberapa miligram hormon Somatotrophin maka 

pertumbuhan akan terhambat secara nyata 

3. Bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan 

oleh syaraf. Seperti hormon Testoteron yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kelamin skunder pria  

4. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon 

diproduksi hanya apabila dibutuhkan
38

 

 

Macam-Macam Kelenjar Endokrin dan Letaknya di Dalam Tubuh 

Manusia 

Kelenjar Nama Lain Letak 

1.      Hipofisis 

 

2.      Tiroid 

3.      Paratiroid 

4.      Adrenalin 

5.      Pankreas 

6.      Gonad 

 

7.      Timus 

Pituitari 

 

Kelenjar gondok  

Kelenjar anak gondok 

Suprarenalis  

Pulau-pulau 

Langerhans Kelamin 

 

Kacangan 

Dasar otak besar (di dalam lekukan tulang 

sela tursika bagian tulang baji) 

Daerah leher, dekat jakun 

Daerah (dorsal) kelenjar gondok 

Di atas ginjal 

Dekat ventrikulus atau lambung  

Wanita : daerah perut (abdomen )  

Pria : buah zakar dalam skrotum  

Daerah dada 
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1. Kelenjar Hipofisis (Kelenjar Pituitari)  

Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. 

Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas 

kelenjar yang lain. Kelainan hormon ini ada 2 macam yaitu 

hipersekresi misalnya gigantisme dan hiposekresi misalnya kekerdilan 

(kretinisme). Hipersekresi pada orang dewasa menyebabkan terjadinya 

akromegali yaitu tulang bengkak ke samping. Hipofisis terbagi 

menjadi tiga lobus, masing-masing lobus mengeluarkan beberapa 

hormon yang berlainan.  
39

 

Lobus Kelenjar 

Hipofisis 

Hormon Fungsi 

a.Lobus 

anterior 

• Tiroksin (TSH) • Merangsang kelenjar tiroid untuk 

memproduksi 

  Tiroksin 

 •Adenokortikotropin 

(ACTH) 

• Merangsang korteks adrenal untuk 

memproduksi kortikosteroid 

   
 •Follicle Stimulating 

Hormone 

• Memacu perkembangan tubulus 

seminiferus dan 

 (FSH) spermatogenesis 

 •Luteinizing Hormone 

(LH) 

• Menstimulasi estrogen 

 •Interstitial Cell 

Stimulating 

• Menstimulasi testis untuk berkembang 

dan 

 Hormone (ICSH) menghasilkan testosteron 

 •Prolaktin (TH)/Laktogen • Menstimulasi sekresi air susu oleh 

kelenjar susu 

 

b. Intermedia 

 

• Somatotrof (STH) 

 

• Merangsang pertumbuhan tulang 
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 • Melanosit stimulating • Mengatur penyuburan pigmen pada 

sel-sel 

 hormone (MSH) melanofor kulit sehingga mempengaruhi 

perubahan warna kulit 

   
c. Posterior • Oksitosin • Membantu merangsang kontraksi otot 

pada uterus 

 •Vasopresin/antidiuretik 

hormone 

• Mencegah kadar air dalam tubuh 

sehingga men- 

 (ADH) cegah pembentukan urine dalam jumlah 

banyak 

 

2. Kelenjar Tiroid (Kelenjar Gondok)  

Keistimewaan kelenjar tiroid dibanding kelenjar endokrin yang lain 

yaitu kaya pembuluh darah. Kelenjar ini menghasilkan hormon 

tiroksin, triidotironin, dan kalsitonin. Untuk mengetahui peran ketiga 

hormon tersebut perhatikan tabel berikut. 

Kelenjar Hormon Berperan dalam 

Tiroid • Tiroksin • Proses metabolisme 

  • Pertumbuhan fisik 

  • Perkembangan mental 

  • Kematangan seks 

  • Mengubah glikogen menjadi 

gula 

  dalam hati 

 • Triidotironin • Distribusi air dan garam dalam 

  tubuh (sama dengan peran 

  hormon tiroksin) 

 • Kalsitonin • Menjaga keseimbangan 

kalsium 

  dalam darah 
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Hiposekresi kelenjar tiroid mengakibatkan gejala kemunduran pada 

fisik (kretinisme) dan mental terutama pada masa anak-anak. Hiposekresi 

kelenjar tiroid pada orang dewasa mengakibatkan miksodema dengan ciri-ciri 

kegemukan (obesitas) dan kecerdasan menurun. Sebaliknya, jika terjadi 

hipersekresi kelenjar ini dapat mengakibatkan hiperaktif, tetapi badan kurus 

(morbus basedowi) dengan tanda-tanda gugup, nadi dan napas cepat serta 

tidak teratur, mulut ternganga, mata lebar (eksoftalmus), meningkatnya 

metabolisme dan emosional. 
40

 

3. Kelenjar Paratiroid (Kelenjar Anak Gondok)  

Kelenjar ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam 

darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah parathormon 

yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 

Hiposekresi kelenjar ini mengakibatkan kadar kalsium dalam darah 

menurun dan mengakibatkan kejang-kejang otot (tetani). Sebaliknya, 

hipersekresi kelenjar ini mengakibatkan kadar kalsium dalam darah 

meningkat sehingga menyebabkan kelainan pada tulang seperti rapuh, 

abnormal, dan mudah patah. Kelebihan kalsium darah mengakibatkan 

terjadi endapan dalam ginjal atau menderita batu ginjal.  

4. Kelenjar Adrenal (Kelenjar Anak Ginjal) 
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Kelenjar ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kulit (korteks) dan 

bagian dalam (medula). Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini 

beserta fungsinya dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Bagian Kelenjar 

Adrenal 

Hormon Fungsi 

• Korteks • Korteks mineral • Menyerap natrium darah 

  • Mengatur reabsorpsi air pada ginjal 

 • Glukokortikoid • Menaikkan kadar glukosa darah 

  • Pengubahan protein menjadi 

glikogen di hati 

  • Mengubah glikogen menjadi 

glukosa 

 • Androgen • Membentuk sifat kelamin sekunder 

pria 

• Medula • Adrenalin/epineprin • Mengubah glikogen dalam otot 

menjadi glukosa (dalam darah) 

Kelainan hipersekresi kelenjar adrenal pada wanita mengakibatkan virilisme, 

yaitu timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan wanita. Sebaliknya, 

sekresi yang rendah atau hipofungsi kelenjar adrenal menimbulkan penyakit 

addison. Penyakit ini ditandai dengan kulit menjadi merah dan selalu 

mengakibatkan kematian. 

5. Kelenjar Pankreas (Kelenjar Langerhans) 

Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh 

darah, disebut pulau Langerhan. Hormon yang dihasilkan pankreas 

beserta fungsinya dijelaskan dalam tabel berikut. 
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Kelenjar Hormon Fungsi Efek 

Pankreas •  Insulin 

 

 

•  Glukogen 

•    Mengubah gula darah (glukosa) 

menjadi gula otot (glikogen) 

dihati 

•    Mengubah glikogen menjadi 

glukosa 

•   Menurunkan kadar 

gula    darah 

 

 

•    Meningkatkan kadar 

gula darah 

Hiposekresi hormon insulin mengakibatkan sakit kencing manis (diabetes 

mellitus), yaitu meningkatnya kadar gula darah. 

6. Kelenjar Gonad 

Kelenjar ini dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan 

kelenjar gonad pada pria. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Kelenjar Gonad Hormon Berperan Dalam 

 1) Ovarium pada wanita 

 

 

 

 

2) Testis pada pria 

•      Estrogen 

 

 

•      Progesteron 

 

 

•       Testosteron 

•     Menentukan ciri pertumbuhan 

kelamin sekunder 

•     Penebalan dan perbaikan dinding 

uterus 

•     Menentukan ciri pertumbuhan 

kelamin sekunder 

Hiposekresi kelenjar gonad pada wanita mengakibatkan gangguan pada    

menstruasi dan timbulnya tumor.  

7. Kelenjar Timus 

Kelenjar timus berfungsi untuk membentuk hormon thymosin yang 

berperan dalam sistem imun (kekebalan). 
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6. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang diamati. Dari berbagai teori yang  telah dideskripsikan. Berdasarkan 

teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara 

kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis  tentang hubungan 

variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.
41

  

Biologi sebagai salah satu mata pelajaran kelompok sains yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran lainya. Biologi mepunyai 

struktur keilmuan dan metode pembelajaran tersendiri dari terdapatnya produk 

-produk keilmuan seperti konsep, teori, sikap dan lain-lain. Biologi 

merupakan  wahana  untuk  meningkatkan   pengetahuan, keterampilan,  

sikap, dan nilai.     

Pembelajaran Biologi menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung kepada siswa yakni terjadi by doing science dimana mereka yang 

belajar bukan menjadi spektator, melainkan terlibat alam pengalaman nyata. 

Pembelajaran Biologi yang baik harus mengaitkan Biologi dengan kehidupan 

sehari-hari dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h.92. 
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pertanyaan, membangkitkan ide-ide, dan membangun rasa ingin tahu tentang 

segala sesuatu yang ada dilingkungan. 

Pelaksanaan pembelajaran Biologi bukan diarahkan untuk menghafal materi 

yang disampaikan oleh guru tetapi untuk melatih kemampuan berfikir siswa 

untuk memahami makna yang terkandung didalamnya serta dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari.  

Namun pada kenyataannya pembelajaran Biologi masih terpaku pada 

penyampaian materi dari guru kepada siswa. Kegiatan yang terpusat pada 

penyampaian materi kan cenderung akan mendorong siswa untuk menghafal 

informasi yang diterima.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik adalah dengan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E 

karena model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Dengan demikian penerapan model pembelajaran 

Learning Cycle Tipe 7E  dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains biologi peserta didik serta akan memudahkan 

peserta didik memahami materi yang dipelajari.  

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada kajian teoritis 

yang telah peneliti kemukan di atas, selanjutnya dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran guna menghasilkan hipotesis dari 2 variabel yang diteliti, 2 variabel 

tersebut adalah: 

1. Model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E (X) sebagai variabel bebas. 
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2. Keterampilan Proses Sains (KPS) (Y) sebagai variabel terikat. 
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     Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa keterampilan proses sains 

di dalam penelitian ini sebagai variabel terikat (variabel Y). Untuk mendapatkan 

keterampilan proses sains yang baik, proses belajar dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, 

yakni faktor ekstern (faktor luar) dan faktor intern (faktor dalam). Faktor dalam 

diantaranya terdiri atas kesehatan peserta didik, psikologi peserta didik serta faktor 

kelelahan yang dirasakan peserta didik, yang dapat mempengaruhi keterampilan 

proses sains peserta didik. Sedangkan untuk faktor luar diantaranya terdiri atas 

bagaimana seorang pendidik menggunakan pendekatan, metode serta model 

pembelajaran yang tepat dan dapat menghasilkan keterampilan proses sains yang 

baik. Di dalam penelitian ini model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E dijadikan 

sebagai variabel bebas (variabel X).  

7. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka ada pengaruh 

yang signifikan pada model pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah  pada peserta didik kelas XI di 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan penelitian akan dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung, Jalan Soekarno Hatta Tanjung Senang Bandar Lampung. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap pada 

kelas XI Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. 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.
42

  

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 model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E, 

sedangkan kelas kontrol yaitu kelas yang pada pembejarannya menggunakan 

pembelajaran berupa diskusi kelompok seperti biasa.   

                                                 
42

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

(Bandung: Alpabeta, 2010), h. 114. 
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 Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian Eksperimental 

 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 model pembelajaran Learning Cycle Tipe 

7E 

X2 =  Perlakuan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional 

T  =  Tes akhir (posttest) soal penguasaan konsep dan angket sikap belajar siswa. 

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel diartikan sebagai objek penelitian, atau data apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian.
43

 Variabel dalam konteks penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Variabel bebas (variabel X) 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah model pembelajaran Learning 

Cycle Tipe 7E. 

2. Variabel Terikat (variabel Y) 

Variabel terikat dari penelitian  ini adalah Keterampilan Proses Sains (KPS). 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan  Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 118. 
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D. Populasi dan Sampel  

1.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi target dalam 

menggeneralisasikan hasil penelitian.
44

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPA SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung. jumlah seluruh populasi peserta didik yaitu 204 peserta 

didik. 

Tabel 3.2 

Data Jumlah Peserta Didik Kelas XI IPA SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung 

No. Kelas 
Jumlah Peserta 

Didik Perempuan 

Jumlah Peserta 

Didik Laki-Laki 

Jumlah 

Keseluruhan 

1 XI IPA 1 18 16 34 

2 XI IPA 2 23 12 35 

3 XI IPA 3 17 15 34 

4 XI IPA 4 18 14 32 

5 XI IPA 5 15 17 32 

6 XI IPA 6 20 17 37 

Jumlah 140 

Sumber: Dokumen SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 2017/2018 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
45

 Pengambilan sampel dengan mengambil dua kelas sebanyak 

64 peserta didik dimana yang menjadi sampel adalah 2 kelas yaitu kelas 

eksperimen (XI IPA 5) dan kelas kontrol (XI IPA 4).  

 

 

                                                 
44

 Ibid, h. 228. 
45

 Sugiono, Op. Cit., h. 81. 
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Tabel 3.3 

Jumlah Sampel Kelas XI IPA 4 dan XI IPA 5 SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung 

 

No. Kelas Jumlah Peserta 

Didik Perempuan 

Jumlah Peserta 

Didik Laki-Laki 

Jumlah 

Keseluruhan 

1 X IPA 5 17 15 32 

2 X IPA 4 18 14 32 

Jumlah 64 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah 

nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel.
46

 Dengan jenis purposive sampling (teknik 

pengambilan/penentuan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu). 

Penentuan kelas didasarkan atas pertimbangan peneliti dan guru yakni dilihat 

dari kondisi kelas dan kondisi peserta didik dalam kegiatan belajar yang masih 

pasif dan tidak saling membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini yakni dengan cara tes 

objektif (pre test dan post test), angket dan dokumentasi. 

1. Tes   

Ialah teknik pengambilan data yang diambil dari jawaban atas soal-

soal yang telah diberikan. Dengan demikian dapat menjadi tolak ukur 

keberhasilan penggunaan model pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E.  

                                                 
46

 Ibid, h. 84. 
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2. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

tersetruktur. Obsevasi terstruktur adalah adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. Jadi observasi tersetruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu 

dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati.
47

  

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dirasa kurang 

jelas akan informasi yang telah didapat. Teknik wawancara dapat digunakan 

sebagai alat untuk menelusuri sebuah data yang diinginkan tanpa ada maksud 

untuk menilai.
48

 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan hasil pra-

penelitian. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi pada penelitian ini adalah langsung mengenai proses 

pembelajaran yang dilakukan untuk melihat kegiatan peserta didik pada saat 

proses pembelajaran.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan pemahaman konsep biologi serta pengaruh model pembelajaran 

                                                 
47

Sugiyono, Loc.Cit, h. 205. 
48

Yessy Nur Endah Sary, Buku Mata Ajar Evaluasi Pendidikan (Yogyakarta: Deepublish, 

2015), h.18 
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Learning Cycle Tipe 7E pada peserta didik dan data-data yang berkaitan 

dengan penelitian. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi Keterampilan proses sains 

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 10 

butir soal essay.  

 

H. 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 
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pembelajaran berlangsung. Untuk menghitung persentase  aspek KPS dalam 

kelompok, digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase Kemampuan Proses Sains =
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan kedalam kriteria 

nilai sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

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 

 

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.
49

 Uji validitas instrumen keterampilan proses sains 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan uji validitas 

konstruksi yaitu sebagai berikut: 

1) Uji Validitas isi 

Uji validitas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan 

diukur sehingga dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

                                                 
49

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

Cipta, 2013), h. 211. 
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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.
50

  

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. 

1) Validitas Konstruksi 

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

bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor 

totalnya, atau dengan bahasa statistik yaitu ada korelasi positif yang 

signifikan antara skor tiap butir  tes dengan skor totalnya.
51

 

 

                                                 
50

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

Alfabeta, 2015), Cet. XIV, h. 182. 
51

Ibid, h. 177.  
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Adapun penggunaan validitas konstruk dapat dihitung dengan 

koefisien korelasi menggunakan product moment, yaitu:
52

 

rxy= 
𝑁 ∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

 {𝑁 ∑𝑋2− ∑𝑋)2 {𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)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.
53

  

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 moment (rxy) dengan menggunakan derajat 

kebebasan sebesar (N-2) pada taraf signifikansi (𝛼) = 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.
54

 

                                                 
52

 Novalia dan Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Lampung: AURA, 

2014), h. 38 
53

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

Mahasatya, 2006), h. 245 
54

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

181. 
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Berdasarkan teori Anas Sudjono tolak ukur angka korelasi “r” 

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

pada taraf signifikansi (𝛼) = 0,05 tersebut, maka dalam penelitian ini soal 

dikatakan valid jika rxy lebih besar atau sama dengan rtabel (rxy ≥ rtabel).
55

 Uji 

validitas instrumen tes yang dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung  kelas XII IPA terdiri dari 32 peserta didik dengan memberikan 10 

butir soal essay. 

Tabel 3.5 

Hasil Validitas Uji Instrumen Soal Keterampilan Proses Sains 

Soal  Nomor Butir Soal Jumlah Soal 

Valid 2,3,4,6,9,10,11,13,14,15 10 

Tidak Valid 1,5,7, 8,12 5 

  

Hasil analisis instrumen 15 butir soal yang dinyatakan valid 

berjumlah 10 butir soal dan yang tidak valid berjumlah 5 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. 

3. Uji Reliabilitas 

Sugiyono berpendapat bahwa suatu instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

                                                 
55

Ibid, h. 182 



 64 

sama, akan menghasilkan data yang sama.
56

 Tes yang digunakan berbentuk 

uraian, maka untuk menentukan reliabilitas adalah menggunakan rumus 

alpha cronbach.
57

 Karena model penskoran soal bukan model dikotomi 

melainkan bersifat kontinu (model  skala poin yang bernilai 5,4,3,2,1 dan 0) 

yaitu:  

 𝒓𝟏𝟏 =  
𝒌

𝒌 − 𝟏
  𝟏 −

∑ 𝒔𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒔𝒕
𝟐

  

Keterangan: 

r11   = Koefisien reabilitas tes 

k         = Jumlah butir pertanyaan 

∑ si
2    = Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item 

st
2  

       = Varian total 
Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap 

butir soal; 

∑𝑆𝑖  
2 = 𝑠𝑖1

2 + 𝑠𝑖2
2 + 𝑠𝑖3

2 + ⋯+  𝑠𝑖𝑛
2 

𝑠𝑖
2      =  

∑𝑋𝑖
2−

  ∑𝑋𝑖 
2

𝑛

𝑛
   

Rumus untuk menentukan nilai variansi total  

𝑠𝑡
2      =  

∑𝑋2−
  ∑𝑋 2

𝑛

𝑛
   

Dimana : 

X  = nilai skor yang dipilih 

N  = banyaknya item soal 

Tabel 3.6 

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 
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Berdasarkan hasil perhitungan soal keterampilan proses sains 

diperoleh harga rhitung atau  r11 = 0,8232 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:
58

 

𝑻𝑲 =  
𝑺𝑨 + 𝑺𝑩

𝟏𝑨 + 𝑰𝑩
 

𝑆𝐴 = Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵 = Jumlah skor kelompok bawah 

𝐼𝐴 = Jumlah skor ideal kelompok atas 

𝐼𝐵 = Jumlah skor ideal kelompok bawah 

 

Dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

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 
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 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta,2014.hal.76 
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TK = 1,00 Terlalu Mudah 

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 3.8 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Keterampilan Proses Sains Valid 

 

Kategori Soal Nomor Butir Soal Jumlah Soal 

Mudah  2,3,11 3 

Sedang  4,9,10,14 4 

Sukar  6,13,15 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 
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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:
59

 

𝑫𝑷 =  
𝑺𝑨 − 𝑺𝑩

𝟏𝑨
 

𝑆𝐴 = Jumlah skor kelompok atas 

𝑆𝐵 = Jumlah skor kelompok bawah 

𝐼𝐴 = Jumlah skor ideal kelompok atas 

 

Dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

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 3.10 

Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Keterampilan Proses Sains  

 

Kategori Soal Nomor Butir Soal Jumlah Soal 

Sangat Jelek 5 1 

Jelek 1,7,8,12 4 

Cukup 2,3,6,11,14,15 6 

                                                 
59

 Ibid, 76 
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Baik 4,9,10,13 4 

Sangat Baik - - 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 10 soal tes 

keterampilan proses sains, adapun butir soal yang memiliki daya pembeda 

cukup berjumlah 6 soal dan yang memiliki daya pembeda baik terdapat 4 

soal, adapun butir soal yang memiliki daya pembeda jelek terdapat 4 soal 

dan sangat jelek 1. 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. 

 

I. 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: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
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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 :
60

 

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) = 
fkum

n
 

7. Menentukan nilai L =  𝑓  𝑧 − 𝑆 (𝑧)  

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 

                                                 
60

 Ibid, h. 49 
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2. 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 = 
𝒔𝟏
𝟐

𝒔𝟐
𝟐 

F    = Homogenitas 

𝑠1
2 = varian terbesar 

𝑠2
2 = 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 

3. 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.
61

 Langkah-langkah 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis statistik. 

                                                 
61

 Subana dkk,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 129 



 71 

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

Learning Cycle 7E terhadap keterampilan proses sains peserta didik 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung). 

H1: μ1 ≠ μ2 (Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Learning Cycle 7E terhadap keterampilan proses sains peserta didik 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung). 

Menemukan nilai thitung yang dihitung dengan rumus.
62

 

thitung =  
x 1−x 2

 
(n 1−1)s 1

2+(n 2−1)s 2
2

(n 1+n 2−2)
(

1

n 1
+

1

n 2
)

 

Keterangan: 

𝑥1 : nilai rata-rata sampel 1 

𝑥2 : nilai rata-rata sampel 2 

𝑆1 : simpangan baku sampel 1 

𝑆2 : simpangan baku sampel 2 

𝑆1
2: varians sampel 1 

𝑆2
2: varians sampel 2 

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

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

jika  

                                                 
62

 Novalia, Op.Cit. h. 68 
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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.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan secara umum  tingkat keterampilan proses sains 

peserta didik di sekolah SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu soal uraian dan lembar observasi, data 

tersebut digunakan untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta didik 

terhadap pembelajaran biologi pada materi organisasi tingkat jaringanpada 

peserta didik kelas XI IPA4 Dan XI IPA5 SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

pada semester ganjil. Data tersebut diperoleh dari 64 peserta didik, kelas XI IPA5 

sebagai kelas eksperimen sebanyak 32 peserta didik dan kelas XI IPA4 sebagai 

kelas kontrol sebanyak 32 peserta didik. Pada kelas eksperimen, pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan saintifik dengan metode 

ceramah dan tanya jawab. Peneliti  mendapatkan data hasil penelitian yang 

meliputi: 1) Hasil postest, 2) Hasil analisis Uji Normalitas, 3) Hasil analisis Uji 

Homogenitas, 4) Hasil analisis Uji T Independen 5) lembar observasi untuk 

menilai kemampuan  peserta didik secara langsung. Data hasil penelitian tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel dan uraian yang akan di deskripsikan dibawah ini. 
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1. Hasil Test Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan data nilai keterampilan proses sains peserta didik diperoleh data nilai 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada 

lampiran. Rangkuman hasil data nilai keterampilan proses sains peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Nilai KPS Peserta Didik 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Nilai Eksperimen Kontrol 

Tertinggi 98 96 

Terendah 52 44 

Rata-rata 78.68 70.5 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai KPS keterampilan proses 

sainsPeserta Didik Kelas X SMA Gajah Mada Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui rata-rata nilai keterampilan proses sains 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada 

kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata sebesar 78.68, sedangkan pada kelas 

kontrol diperoleh nilai rata-rata sebesar 70.5. Dari nilai tersebut terlihat bahwa 

keterampilan proses sains kedua kelas memiliki perbedaan. Nilai kelas 

eksperimen lebih tinggi di bandingkan dengan nilai kelas kontrol, artinya kelas 

eksperimen mempunyai kecenderungan keterampilan proses sains yang lebih 

tinggi di bandingkan kelas kontrol. Nilai keterampilan proses sains peserta didik 

dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Nilai Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas Eksprimen Dan Kontrol 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil postes keterampilan 

proses sains peserta didik kelas eksperimen dan kontrol memiliki perbedaan yang 

signifikan terlihat bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E memiliki pengaruh yang lebih tinggi dari kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran dengan metode ceramah dan 

tanya jawab.  
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2. Nilai Keterampilan Proses Sains (KPS) Peserta Didik Perindikator 

Nilai keterampilan proses sains peserta didik perindikator dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2  

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 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas kriteria aktivitas belajar siswa dapat digolongkan 

menurut tingkatannya sesuai dengan nilai kriteria. Baik apabila aktivitas belajar 

siswa mencapai lebih dari 75% . Cukup baik apabila aktivitas belajar siswa 

mencapai antara 56 – 75% Kurang baik apabila aktivitas belajar siswa mencapai 

antara 40 – 55%.   Tidak baik apabila aktivitas belajar siswa mencapai kurang 

dari 40%. 

Tabel 4.3 

Persentase Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Perindikator 

Kelas Eksperimen 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Observasi 88.43% Sangat Baik 

2 Klasifikasi 84.37% Sangat Baik 

3 Pengukuran 80% Baik 

4 Komunikasi 75.62% Baik 

5 Menarik Kesimpulan  71.87% Baik 

6 Memprediksi 66.87% Cukup 

Rata-rata 77.86% 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat persentasi keterampilan proses 

sains peserta didik kelas eksperimen perindikator meliputi observasi  sebesar 
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88.43%, klasifikasi 84.37%, pengukuran 80%, komunikasi 75.62%, menarik 

kesimpulan 71.87%, memprediksi 66.87%, Kegiatan sehingga diperoleh rata-rata 

nilai kelas eksperimen sebesar 77.86% dalam kriteria baik. 

Tabel 4.4 

Persentase Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Perindikator 

Kelas Kontrol 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Observasi 77.81% Baik 

2 Klasifikasi 75.62% Baik 

3 Pengukuran 71.87% Baik 

4 Komunikasi 68.75% Cukup 

5 Menarik Kesimpulan  60% Cukup 

6 Memprediksi 62.81% Cukup 

Rata-rata 69.47% 

 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat persentase keterampilan proses 

sains peserta didik kelas eksperimen perindikator meliputi observasi sebesar 

77.81%, klasifikasi 75.62%, pengukuran 71.87%, komunikasi  68.75%, menarik 

kesimpulan 60%, memprediksi 62.81%, Kegiatan sehingga diperoleh rata-rata 

nilai kelas eksperimen sebesar 69.47% dalam kriteria cukup. 

Untuk lebih jelasnya persentase keterampilan proses sains peserta didik 

perindikator kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini: 



 78 

 
Gambar 4.2 

Nilai Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Perindikator Kelas Eksprimen 

Dan Kontrol 

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa hasil postes peserta didik kelas 

eksperimen menunjukkan peningkatan nilai keterampilan proses sains 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini disebabkan oleh kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 7E. 

 

 

3. Hasil Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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 Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains 

siswa yang  muncul selama kegiatan praktikum. Lembar observasi dibuat dalam 

bentuk daftar cek. Berdasarkan data lembar observasi keterampilan proses sains 

peserta didik diperoleh data nilai pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

tersebut dapat dilihat pada lampiran. Rangkuman hasil lembar observasi 

keterampilan proses sains peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Persentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 

Perindikator Kelas Kontrol 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Observasi 76.73% Baik 

2 Klasifikasi 76% Baik 

3 Pengukuran 70.83% Baik 

4 Komunikasi 62.5% Cukup 

5 Menarik Kesimpulan  61% Cukup 

6 Memprediksi 63.19% Cukup 

Rata-rata 68.40% 

 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat persentase penilaian lembar 

observasi keterampilan proses sains peserta didik kelas eksperimen perindikator 

meliputi observasi sebesar 77.81%, klasifikasi 75.62%, pengukuran 71.87%, 

komunikasi  68.75%, menarik kesimpulan 60%, memprediksi 62.81%, Kegiatan 

sehingga diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 69.47% dalam 

kriteria cukup. 

Tabel 4.6 

Persentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 

Perindikator Kelas Eksperimen 
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No Indikator Persentase Kriteria 

1 Observasi 84% Sangat baik 

2 Klasifikasi 83.3% Sangat baik 

3 Pengukuran 81.59% Sangat baik 

4 Komunikasi 74.65% Baik 

5 Menarik Kesimpulan  69% Cukup 

6 Memprediksi 64.58% Cukup 

Rata-rata 76.09% 

 

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat persentasi penilaian lembar 

observasi keterampilan proses sains peserta didik kelas eksperimen perindikator 

meliputi observasi sebesar 84%, klasifikasi 83.3%, pengukuran 81.59%, 

komunikasi  74.65%, menarik kesimpulan 69%, memprediksi 64.58%, Kegiatan 

sehingga diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 76.09% dalam 

kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya persentase penilaian lembar observasi keterampilan 

proses sains peserta didik perindikator kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 
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Gambar 4.3 

Persentase Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta Didik 

Perindikator Kelas Eksprimen Dan Kontrol 

 

4. Analisis Data Test Keterampilan Proses Sains 

Penelitian ini menggunakan soal uraian sebagai salah satu alat ukur untuk 

mengukur keterampilan proses sains peserta didik. Pengukuran keterampilan 

proses sains menggunakan tes soal uraian yang dilakukan di akhir pertemuan 

pembelajaran (posttest). Tes di berikan kepada kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Tes yang di berikan  pada kedua kelas merupakan 

instrumen soal yang telah divalidasi sebelumnya. 
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Data tes keterampilan proses sains digunakan untuk menjawab hipotesis 

penelitian. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu uji t. Sebelum 

melakukan pengujian penelitian, dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat dalam 

penelitian meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Setelah diketahui data 

penelitian berdistribusi normal maka dilakukanlah uji homogenitas yaitu untuk 

mengetahui data yang diperoleh memiliki varian yang homogen atau tidak. 

Adapun hasil analisis uji statistik menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas dapat dilihat pada uji t prasyarat pada tes keterampilan proses sains 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data Postes 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik 
Nilai 

Hasil Interpretasi 
Eksperimen  Kontrol  

Lhitung 0,1004 0,0839 Lhitung ≤ Ltabel Berdistribusi 

normal Ltabel 0,1542 

(0,05;32) 

0,1542 

(0,05;32) 

Sumber : Hasil Uji Normalitas Data Nilai Test Keterampilan proses sains Peserta 

Didik Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas Liliefors postes di atas, dari jumlah 

sampel kelas eksperimen 32 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 32 

peserta didik dengan taraf α = 0,05. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada 

ketentuan pengujian normalitas, yaitu Lhitung ≤ Ltabel maka dinyatakan data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika Lhitung ≥ Ltabel maka data dinyatakan 

tidak berdistribusi normal. Dari tabel normalitas diatas untuk kelas eksperimen 
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diperoleh hasil uji normalitas Lhitung ≤ Ltabel postes yaitu 0,1004<0,1542 maka 

data berdistribusi normal sehingga H0 diterima. Pada kelas kontrol diperoleh 

hasil uji normalitas untuk Lhitung ≤ Ltabel yaitu 0,0839 ≤ 0,1542 maka data 

berdistribusi normal sehingga H0 diterima.  

b. Uji Homogenitas  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Data Test KPS 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik  Hasil uji homogenitas Hasil  Interpretasi  

Fhitung  1,0822 
Fhitung ≤ Ftabel Homogen Ftabel 1,8221 

(0,05;31;31) 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Homogenitas Keterampilan proses sains Peserta 

Didik Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

Nilai Ftabel diambil berdasarkan nilai pada tabel kritis F untuk uji Fisher 

pada taraf signifikan 5% (0,05) dengan df1 = 31 dan df2 = 31 diperoleh Fhitung 

sebesar 1,8221. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada ketentuan 

pengujian homogenitas, yaitu jika Fhitung ≤ Ftabel maka 1,0822 ≤ 1,8221 

sehingga H0 diterima yang artinya data memiliki varians yang homogen.  

c. Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

maka selanjutnya dilanjutkan dengan uji t. Hasil analisis uji t independen 

menggunakan uji t polled varians dengan derajat kebebasan (df) = 𝑛1 + 𝑛2 −

2. Hasil uji hipotesis t independen pengaruh penggunan model pembelajaran 
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Learning Cycle 7E, peserta didik materi organisasi tingkat jaringankelas XI 

IPA4 Dan XI IPA5 SMA Gajah Mada Bandar Lampung sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji T Data Tes KPS 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik Nilai  Hasil 

thitung 2,4146 
thitung ≥  ttabel ttabel 1,9989 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Test Keterampilan proses sains Peserta Didik 

Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

Nilai Ttabel diambil pada taraf signifikan 5% (0,05) dengan df = 62 yaitu 

1,9989. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada ketentuan pengujian uji T, 

yaitu jika thitung ≥ttabel maka dari tabel terlihat bahwa  2,4146 ≥ 1,9954 

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran Learning Cycle 7E keterampilan proses 

sains (KPS). 

5. Analisis Data Test Keterampilan Proses Sains dan Lembar Observasi  

Analisis ini menggabungkan antara nilai postest keterampilan proses sains dan 

lembar observasi siswa. Rumus yang digunakan ialah: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝐾𝑃𝑆 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖

2
 

Uji prasyarat dalam penelitian meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. 

Setelah diketahui data penelitian berdistribusi normal maka dilakukanlah uji 

homogenitas yaitu untuk mengetahui data yang diperoleh memiliki varian yang 
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homogen atau tidak. Adapun hasil analisis uji statistik menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas dapat dilihat pada uji t prasyarat pada tes 

keterampilan proses sains sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Nilai KPS dan Lembar Observasi 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Data Test KPS dan LO 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik 
Nilai 

Hasil Interpretasi 
Eksperimen  Kontrol  

Lhitung 0,0825 0,0968 Lhitung ≤ Ltabel Berdistribusi 

normal Ltabel 0,1542 

(0,05;32) 

0,1542 

(0,05;32) 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Test dan LO  Keterampilan Proses 

Sains dan Lembar Observasi Peserta Didik Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung. 

 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas Liliefors postes di atas, dari jumlah 

sampel kelas eksperimen 32 peserta didik dan kelas kontrol sebanyak 32 

peserta didik dengan taraf α = 0,05. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada 

ketentuan pengujian normalitas, yaitu Lhitung ≤ Ltabel maka dinyatakan data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika Lhitung>Ltabel maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. Dari tabel normalitas diatas untuk kelas eksperimen 

diperoleh hasil uji normalitas Lhitung ≤ Ltabel postes yaitu 0,0825 ≤ 0,1542 maka 

data berdistribusi normal sehingga H0 diterima. Pada kelas kontrol diperoleh 

hasil uji normalitas untuk Lhitung ≤ Ltabel yaitu 0,0968<≤ 0,1542 maka data 

berdistribusi normal sehingga H0 diterima.  

b. Uji Homogenitas Nilai KPS dan Lembar Observasi 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Homogenitas Data Test KPS dan LO 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik  Hasil uji homogenitas Hasil  Interpretasi  

Fhitung  1,1718 
Fhitung ≤ Ftabel Homogen Ftabel 1,8221 

(0,05;31;31) 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Homogenitas Test dan LO Keterampilan 

Proses Sains dan Lembar Observasi Peserta Didik Kelas XI SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung. 

 

Nilai Ftabel diambil berdasarkan nilai pada tabel kritis F untuk uji Fisher 

pada taraf signifikan 5% (0,05) dengan df1 = 31 dan df2 = 31 diperoleh Fhitung 

sebesar 1,8221. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada ketentuan 

pengujian homogenitas, yaitu jika Fhitung ≤ Ftabel maka 1,1718 ≤  1,8221 

sehingga H0 diterima yang artinya data memiliki varians yang homogen.  

c. Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, 

maka selanjutnya dilanjutkan dengan uji t. Hasil analisis uji t independen 

menggunakan uji t polled varians dengan derajat kebebasan (df) = 𝑛1 + 𝑛2 −

2. Hasil uji hipotesis t independen pengaruh penggunan model pembelajaran 

Learning Cycle 7E  pada postest keterampilan proses sains dan lembar 

observasi peserta didik materi organisasi tingkat jaringan kelas XI IPA4 Dan 

XI IPA5 SMA Gajah Mada Bandar Lampung sebagai berikut:  
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Tabel 4.12 

Hasil Uji T Data Test KPS dan LO 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Karakteristik Nilai  Hasil 

thitung 4,2060 
thitung ≥  ttabel ttabel 1,9989 

Sumber : Hasil Perhitungan Data Nilai Test dan LO Keterampilan Proses Sains dan 

Lembar Observasi Peserta Didik Kelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

Nilai Ttabel diambil pada taraf signifikan 5% (0,05) dengan df = 62 yaitu 

1,9989. Kolom keputusan dibuat berdasarkan pada ketentuan pengujian uji T, 

yaitu jika thitung  ≥ ttabel maka dari tabel terlihat bahwa  4,2060 ≥ 1,9954 

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh 

penggunaan metode pembelajaran Learning Cycle 7E keterampilan proses 

sains (KPS). 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada kelas 

XI IPA 4 dan kelas XI IPA 5. Penelitian dilakukan pada tanggal 04 September– 

30 September 2017. Penelitian ini dilakukan selama tiga kali pertemuan proses 

pembelajaran pada materi organisasi tingkat jaringan. Pada penelitian ini kelas 

XI IPA 4 adalah kelas kontrol dan XI IPA 5 adalah kelas eksperimen. Kelas 

kontrol dan kelas eksperimen di pilih menggunakan teknik purposive sampling. 

Dengan jenis purposive sampling (teknik pengambilan/penentuan sampel dengan 

pertimbangan atau tujuan tertentu). Penentuan kelas didasarkan atas 

pertimbangan peneliti dan peneliti yakni dilihat dari kondisi kelas dan kondisi 

peserta didik dalam kegiatan belajar yang rendah dan tidak saling membantu 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. 
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Kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam proses pembelajarannya 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kelas kontrol dan kelas eksperimen 

masing-masing berjumlah 32 peserta didik. Pada kelas kontrol (XI IPA 4) proses 

pembelajarannya berlangsung seperti biasanya dengan pendekatan saintifik yaitu 

Direct Instruction. Sedangkan pada kelas eksperimen (XI IPA 5) proses 

pembelajarannya menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 7E. Pada 

kelas eksperimen, proses pembelajarannya dikaitkan dengan menerapkan 

keterampilan proses sains seperti biasa dengan mengembangkan 6 indikator 

penting yang terkandung didalamnya yang terstruktur dan akan mempermudah 

peserta didik untuk memecahkan masalah. 

Indikator pertama yaitu observasi dimana peserta didik mampu mengamati, 

mengidentifikasi, dan menamai sifat benda dan kejadian secara teliti dari hasil 

pengamatan. Kedua yaitu klasifikasi dimana peserta didik mampu menentukan 

perbedaan, mengkontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan 

menentukan dasar penggolongan terhadap suatu objek. Ketiga yaitu pengukuran 

dimana peserta didik dapat membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran 

tertentu yang telah ditetapkan. Keempat komunikasi dimana peserta didik dapat 

menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan 

dalam bentuk suara, visual, atau suara visual. Kelima menarik kesimpulan yakni 

mampu membuat suatu kesimpulan atau keterampilan untuk memutuskan suatu 

objek atau peristiwa berdasrakan fakta, konsep, dan prinsip yang dikehendaki. 

dan terakhir yaitu memprediksi dimana peserta didik mampu mengantisipasi atau 

membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu menadatang, 
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berdasarakan perkiraan pola atau kecenderungan tertentu, atau ubungan antara 

fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. 

Penelitian dilakukan selama tiga kali pertemuan pada materi organisasi tingkat 

jaringan. Peneliti saat penelitian berlangsung bertindak sebagai pendidik. Peneliti 

mengajarkan materi organisasi tingkat jaringan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol masing-masing tiga kali pertemuan.  

Pertemuan pertama menjelaskan tentang materi struktur  organisasi tingkat 

jaringan kemudian fungsi masing-masing organisasi tingkat jaringan pada 

pertemuan kedua, dan sifat totipotensi pada pertemuan ketiga. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen memiliki beberapa tahapan pembelajaran 

dimulai dengan pendidik memberikan apersepsi berupa membuka pelajaran 

dengan memberikan salam dan  berdoa dan memberikan motivasi kepada siswa 

tentang minat siswa dengan menjelaskan organisasi organisasi tingkat jaringan 

tumbuhan, kemudian menggali pengetahuan siswa dengan menampilkan sebuah 

gambar organisasi tingkat jaringan tumbuhan.  

Memasuki kegiatan inti dengan melakukan langkah-langah pembelajaran 

Learning Cycle tipe 7E dimulai dari Elicit yaitu mendatangkan pengetahuan awal 

peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai materi organisasi tingkat 

jaringan.  

Memasuki fase kedua yaitu Engage, fase ini digunakan untuk memusatkan 

perhatian  peserta didik dengan menampilkan video animasi yang berhubungan 

dengan  struktur organisasi tingkat jaringantumbuhan untuk menarik perhatian 

peserta didik. Melibatkan siswa dalam bentuk kelompok sebanyak 6 kelompok 

dan membagiakna LKS.  
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Kemudian dilanjutkan dengan faktor Explore, yakni peserta didik memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan konsep yang 

dipelajari dengan menyajikan permasalahan yang terkait struktur organisasi 

tingkat jaringanyang terdapat pada LKS serta menyiapkan alat dan bahan.  

Pada fase Explain, peserta didik diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori 

baru dengan memberikan kesempatan pada kelompok untuk menyampaikan hasil 

percobaan data yang terkumpul.  

Fase Elaborate, peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuannya pada situasi baru dengan memberikan permasalahan yang terkait 

dengan materi yang disajikan, materi dibagi menjadi tiga kali pertemuan.  

Pada pertemuan pertama mengidentifikasi struktur jaringan pada tumbuhan, 

mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya, 

membedakan struktur jaringan tumbuhan menggunakan gambar.  

Pada pertemuan kedua peserta didi menjelaskan fungsi berbagai macam 

struktur jaringan tumbuhan.  Pada pertemuan ketiga Mengkaitkan sifat 

totipotensi jaringan dengan teknik kultur jaringan, Menjelaskan prinsip-prinsip 

dasar kultur jaringan, Membuat charta urutan proses kultur jaringan pada satu 

jenis tumbuhan. 

 Selanjutnya fase terakhir Evaluate, pendidik mengevaluasi hasil diskusi dari 

peserta didik dengan membimbing siswa dalam membuat kesimpulan mengenai 

pengamatan. Hingga fase terakhir yaitu Extend,  pendidik membimbing peserta 

didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat pada konteks baru 

dengan  memberikan tes kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari secara 
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tertulis dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya dan menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

Pembelajaran pada kelas kontrol dimulai dengan kegiatan awal yakni pendidik 

memberikan apersepsi dan motivasi berupa Peneliti memberi salam dilanjutkan 

dengan berdo’a bersama Peneliti menyampaikan kompetensi dasar, indikator 

yang harus dicapai pada materi yang dipelajari pertanyaan-pertanyaan terkait 

materi organisasi tingkat jaringan untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

tentang materi organisasi tingkat jaringan, kemudian peneliti memberikan 

penjelasan tentang materi organisasi tingkat jaringan..  Dilanjutkan dengan 

kegiatan inti yaitu eksplorasi dimana Peneliti menjelaskan pengertian tentang 

struktur organisasi jaringan. Peneliti membagi kelompok secara heterogen. Pada 

tahap Elaborasi Peneliti memberikan permasalahan yang terkait dengan 

organisasi tingkat jaringan. Peneliti memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk menjelaskan hasil diskusi dan tanya jawab terhadap kelompok lain secara 

bergantian. Pada tahap konfirmasi Peneliti memberikan evaluasi terhadap hasil 

diskusi organisasi tingkat jaringan. Peneliti memberikan tes kepada sisiwa 

tentang materi yang telah dipelajari. Dan pada kegiatan akhir kemudian di akhir 

pertemuan peneliti memberikan  soal yang berkaitan dengan organisasi tingkat 

jaringan dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada materi 

selanjutnya Peneliti menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Berdasarkan hasil tes uraian keterampilan proses sains diperoleh data untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen memiliki rata-rata 

78.68  sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 70.5. dilihat persentasi 

keterampilan proses sains peserta didik kelas eksperimen perindikator meliputi 
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observasi  sebesar 88.43%, klasifikasi 84.37%, pengukuran 80%, komunikasi 

75.62%, menarik kesimpulan 71.87%, memprediksi 66.87%, Kegiatan sehingga 

diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 77.86% dalam kriteria baik. 

Persentase terbesar pada indikator observasi yakni 88.43% dimana peserta didik 

mampu mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat benda dan kejadian 

secara teliti dari hasil pengamatan sedangkan hasil terkecil pada indikator 

memprediksi yakni 66.87% masih kurang dalam  mengantisipasi atau membuat 

ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu menadatang, 

berdasarkan perkiraan pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan antara 

fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan seperti membuat hipotesis 

terhadap apa yang akan terjadi pada kultur jaringan dengan menggunakan teknik 

pollen atau anther culture. 

Pengamatan test pada kelas kontrol peserta didik kelas eksperimen 

perindikator meliputi observasi sebesar 77.81%. pada indikator ini peserta didik 

menggunakan berbagai indera, mengumpulkan atau menggunakan fakta yang 

relavan.  Indikator  klasifikasi 75.62% dimana peserta didik mencatat setiap 

pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan, persamaan, mengontraksikan 

cirri-ciri, membandingkan, mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan. 

Indikator pengukuran 71.87% dimana peserta didik melakukan penemuan 

ukuran dari suatu obyek, berapakah suatu obyek,berapa banyak ruang yang 

ditempati suatu obyek. Obyek tersebut dibandingkan dengan suatu satuan 

pengukuran, misalnya sebuah penjepit kertas atau satuan baku sentimeter. Proses 

ini digunakan untuk melakukan pengamatan kuantitatif.  
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Indikator komunikasi  68.75% dimana peserta didik  Mendiskripsikan atau 

menggambarkan data emperis hasil percobaan/pengamatan dengan 

grafik/tabel/diagram atau mengubahnya dalam bentuk salah satunya, menyusun 

dan menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas, menjelaskan hasil 

percobaan/penyelidikan, membaca grafik atau tabel atau diagram, mendiskusikan 

hasil kegiatan suatu masalah/peristiwa. 

Indikator menarik kesimpulan 60% dimana peserta didik keterampilan untuk 

memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa brdasarkan fakta, konsep, dan 

prinsip yang dikehendaki. 

Indikator memprediksi 62.81% dimana peserta didik mengantisipasi atau 

membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang, 

berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau hubungan 

antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan.  

Analisis yang sama dimana indikator terbesar pada observasi yakni 77.81% 

dan persentase terkecil pada menarik kesimpulan yakni 60% dimana peserta 

didik kesulitan dalam  membuat suatu kesimpulan atau keterampilan untuk 

memutuskan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip 

yang dikehendaki. 

Pengamatan dengan lembar observasi KPS kelas kontrol perindikator meliputi 

observasi sebesar 77.81%, klasifikasi 75.62%, pengukuran 71.87%, komunikasi  

68.75%, menarik kesimpulan 60%, memprediksi 62.81%, Kegiatan sehingga 

diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 69.47% dalam kriteria cukup. 

Sedangkan pada kelas eksperimen meliputi observasi sebesar 84%, klasifikasi 

83.3%, pengukuran 81.59%, komunikasi  74.65%, menarik kesimpulan 69%, 
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memprediksi 64.58%, Kegiatan sehingga diperoleh rata-rata nilai kelas 

eksperimen sebesar 76.09% dalam kriteria baik. 

Berdasarkan pemaparan diatas, model pembelajaran Learning Cycle 7E dapat 

dikatakan mempunyai pengaruh terhadap keterampilan proses sains peserta didik, 

selain itu penggunaan model Learning Cycle 7E pada kelas eksperimen mampu 

memberikan rangsangan kepada siswa untuk lebih berperan aktif dalam 

pembelajaran. Penggunaan model Learning Cycle 7E memberikan pengalaman 

pengetahuan, keterampilan dalam pemecahan masalah dengan cara yang kreatif, 

dan pemahaman pada materi pelajaran. Pada model tersebut peneliti membuat 

peserta didik berpikir kreatif dalam menemukan masalah dari materi pelajaran 

dan pemecahan masalah, baik pada saat proses pembelajaran, praktikum, 

berdiskusi presentasi dan tanya jawab.  

Model pembelajaran learning cycle tipe 7E adalah suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik dapat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran tersebut dengan tujuh tahap kegiatan yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat menguasai sejumlah 

kompetensi yang harus dicapai. Model pembelajaran learning cycle 7E 

merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar 

peserta didik.  

Model pembelajaran learning cycle dikembangkan dari teori perkembangan 

kognitif Piaget. Model belajar ini menyarankan agar proses pembelajaran dapat 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang aktif sehingga proses asimilasi, 

akomodasi dan organisasi dalam struktur kognitif siswa tercapai. Bila terjadi 



 95 

proses konstruksi pengetahuan dengan baik maka siswa akan dapat 

meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. 

Implementasi learning cycle dalam pembelajaran menempatkan peneliti sebagai 

fasilitator yang mengelola kelangsungan fase-fase tersebut mulai dari 

perencanaan (terutama perangkat  pembelajaran), pelaksanaan (terutama 

pemberian pertanyaan-pertanyaan arahan dan proses pembimbingan), dan 

evaluasi. 

Model pembelajaran learning cycle  memiliki beberapa fase, yakni Fase 

Elicit (mendatangkan pengetahuan awal siswa) fase untuk mengetahui sampai 

dimana pengetahuan awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pengetahuan awal siswa 

agar timbul respon dari pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran tentang 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Fase ini dimulai 

dengan pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang akan 

dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah yang diketahui siswa seperti 

kejadian sehari-hari yang secara umum memang terjadi.  

Fase kedua yaitu Engage (ide, rencana pembelajaran dan pengalaman) fase 

dimana siswa dan peneliti akan saling memberikan informasi dan pengalaman 

tetang pertanyaan-pertanyaan awal tadi, memberitahukan siswa tentang ide dan 

rencana pembelajaran sekaligus memotivasi siswa agar lebih berminat untuk 

mempelajari konsep dan memperhatikan peneliti dalam mengajar. Fase ini dapat 

dilakukan dengan demonstrasi, diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang 

digunakan untuk membuka pengetahuan siswa dan mengembangkan rasa 

keigintahuan siswa.  
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Fase Explore (menyelidiki) fase yang membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep 

yang akan dipelajari. Siswa dapat mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki 

konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya.  

Fase Explain (menjelaskan) fase yang didalamnya berisi ajakan terhadap 

siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka 

dapatkan ketika fase eksplorasi. Kemudian dari definisi dan konsep yang telah 

ada didiskusikan sehingga pada akhirnya menuju konsep dan definisi yang lebih 

formal.  

Fase Elaborate (menerapkan) fase yang bertujuan untuk membawa siswa 

menjelaska definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan pada 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari pelajaran yang 

dipelajari. 

 Fase Evaluate (Menilai) fase evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pada fase ini dapat digunakan berbagai strategi penilaian formal dan 

informal. Peneliti diharapkan secara terus menerus dapat mengobservasi dan 

memperhatikan siswa terhadap kemampuan dan keterampilannya untuk menilai 

tingkat pengetahuan dan atau kemampuannya, kemudian melihat perubahan 

pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya.  

Fase Extend (memperluas) fase yang bertujuan untuk berfikir, mencari 

menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari 

bahkan kegiatan ini dapat merangsang siswa untuk mencari hubungan  konsep 

yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah atau  belum mereka 

pelajari. 
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Implementasi Learning Cycle  meliputi peserta didik belajar secara aktif, 

peserta didik mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir, 

pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman peserta didik, informasi baru 

dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki peserta didik. informasi baru yang 

dimiliki pesera didik berasal dari  interprestasi individu, orientasi pembelajaran 

adalah investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan masalah, siswa 

dapat meningkatkan perbincangan ilmiah mereka, dan meningkatkan keterlibatan 

mereka dalam kelas. 

Keterampilan proses sains merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan 

intelektual yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. KPS berjalan secara 

optimal apabila kadar keterlibatan aktifitas siswa berlangsung dalam yang tinggi 

dan sebaliknya. Dengan kata lain, KPS berinteraksi secara timbal balik dengan 

penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif .  

Keterampilan proses sains adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan 

bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Dalam 

pembelajaran sains, proses ilmiah tersebut harus dikembangkan pada peserta 

didik sebagai pengalaman yang bermakna. Bagaimanapun pemahaman konsep 

sains tidak hanya mengutamakan hasil (produk) saja, tetapi proses untuk 

mendapatkan konsep tersebut juga sangat penting dalam membangun 

pengetahuan peserta didik. Keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah memiliki peran 

yang penting dalam menemukan konsep sains. Peserta didik dapat membangun 

gagasan baru sewaktu mereka berinteraksi dengan suatu gejala. Pembentukan 

gagasan dan pengetahuan peserta didik ini tidak hanya bergantung pada 

karakteristik objek, tetapi juga bergantung pada bagaimana peserta didik 

http://www.eurekapendidikan.com/2014/10/keterampilan-proses-sains.html
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memahami objek atau memproses informasi sehingga diperoleh dan dibangun 

suatu gagasan baru. 

Ada tiga dimensi ilmiah yang sangat penting dalam mengajarkan sains. Yang 

pertama adalah isi dari sains yaitu konsep dasar dan pengetahuan ilmiah. 

Dimensi ilmiah yang pertama ini adalah yang kebanyakan dipikirkan orang. Dua 

dimensi ilmiah penting lain di samping pengetahuan ilmiah adalah proses ilmiah 

dan sikap ilmiah. Proses ilmiah adalah bagaimana ilmuwan melakukan proses 

dalam mendapatkan sains, sedangkan sikap ilmiah adalah bagaimana para 

ilmuwan bersikap ketika melakukan proses dalam mendapatkan sains tersebut. 

Sains adalah upaya untuk mempelajari, merumuskan permasalahan, dan 

menemukan jawaban tentang berbagai gejala alam. Oleh karena itu, maka 

keterampilan roses yang sama seperti yang dimiliki ilmuwan harus kita miliki 

dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari. Ketika 

memberikan proses pengajaran kepada peserta didik untuk menggunakan 

keterampilan proses dalam memahami sains, kita juga mengajarkan pada mereka 

keterampilan yang akan mereka gunakan dalam masa depan di setiap area 

kehidupan mereka. 

Keterampilan dalam mencari tau atau berbuat tersebut dinamakan dengan 

keterampilan proses penyelidikan atau enquiry skills yang dapat meliputi 

mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, menyusun 

hipotesis, mengklasifikasikan, menggunakan peralatan sederhana serta 

mengkomunikasikan informasi dalam berbagai cara yaitu dengan gambar, lisan, 

tulisan dan sebagainya. Melalui keterampilan proses tersebut dikembangkan 
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sikap dan nilai yang meliputi rasa ingin tau, jujur, sabar, terbuka, kritis, cermat, 

disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. 

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan 

secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk 

kreativitas. Dengan demikian, Pendekatan Keterampilan Proses adalah perlakuan 

yang diterapkan dalam pembelajaran yang menekankan pada pembentukan 

keterampilan memperoleh pengetahuan kemudian mengkomunikasikan 

perolehannya. Keterampilan memperoleh pengetahuan dapat dengan 

menggunakan kemampuan olah pikir (psikis) atau kemampuan olah perbuatan 

(fisik). 

Pembelajaran biologi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara 

lain pendekatan inkuiri, keterampilan proses, konstruktivistik, dan sains 

teknologi masyarakat. Kesemua pendekatan tersebut bertujuan menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai 

salah satu aspek penting dalam kecakapan hidup. Oleh karena itu, pemberian 

pengalaman belajar menekankan pada penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah.  

Pengembangan keterampilan proses peserta didik dapat dilatihkan melalui 

suatu kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterampilan 

proses. Pendekatan keterampilan proses adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa, sehingga peserta didik dapat menemukan fakta-fakta, 

membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan 

sikap ilmiah peserta didik sendiri. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat 

langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang dikerjakan para ilmuwan, 
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tetapi pendekatan keterampilan proses tidak bermaksud menjadikan setiap 

peserta didik menjadi ilmuwan. 

Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif, 

manual dan sosial. Keterampilan kognitif terlihat karena dengan melakukan 

keterampilan proses sains peserta didik dapat menggunakan pikirannya. 

Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses peserta didik dapat 

melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran dan penyusunan alat. 

Dengan keterampilan sosial dapat dimaksudkan bahwa para peserta didik dapat 

berinteraksi dengan sesamanya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dengan keterampilan proses misalnya mendiskusikan hasil pengamatan. 

Unsur keterampilan proses meliputi ilmu pengetahuan, serta sikap dan nilai 

yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran menerapkan KPS, saling berinteraksi 

dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pengertian KPS seperti telah 

dikemukakan di atas, menunjukkan pada kita bahwa penerapan KPS selalu 

menuntut adanya keterlibatan fisik maupun mental-intelektual siswa. Lebih dari 

pada itu, KPS tidak mungkin dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif (dahulu kita mengenal istilah CBSA). KPS berjalan 

secara optimal apabila kadar keterlibatan aktifitas siswa berlangsung dalam yang 

tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, KPS berinteraksi secara timbale balik 

dengan penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

(CBSA). 

Penerapan pendekatan keterampilan proses sains, menuntut adanya 

keterlibatan fisik dan mental-intelektual siswa. Hal ini dapat digunakan untuk 

melatih dan mengembangkan keterampilan intelektual atau kemampuan berfikir 
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siswa. Selain itu juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah dan kemampuan siswa 

untuk menemukan dan mengembangkan fakta, konsep, dan prinsip ilmu atau 

pengetahuan. Selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah- 

masalah. 

KPS dapat memberikan rangsangan ilmu pengetahuan, sehingga siswa dapat 

memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan dengan baik. Memberikan 

kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak sekedar 

menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu pengetahuan. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi lebih aktif. KPS membuat siswa menjadi belajar 

proses dan produk ilmu pengetahuan sekaligus. 

Learning Cycle 7E merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga para peserta didik dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan cara 

berperan aktif dimana hal ini sesuai dengan konsep dasar KPS yang 

mengedepankan siswa untuk mengembangkan dirinya secara langsung dengan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, hal ini menjadi salah satu 

penyebab mengapa model pembelajaran Learning Cycle 7E dapat memberikan 

pengaruh kemampuan keterampilan proses sains peserta didik. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada saat penelitian, terdapat kendala pada saat praktikum, pendidik tidak bisa 

menyediakan mikroskop untuk penelitian jaringan pada daun Ficus Elastic, daun 

Durio Zhibenthinus dan Batang Amarantus sp dikarenakan keterbatasan pada 

pihak sekolah. Sehingga pendidik memberikan solusi berupa menampilkan 
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gambar jaringan pada daun Ficus Elastic, daun Durio Zhibenthinus dan Batang 

Amarantus sp melalui LCD proyektor. 

Dengan adanya solusi tersebut diharapkan peserta didik agar dapat memahami 

serta mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya 

serta dapat membedakan struktur jaringan tumbuhan dengan menggunakan 

gambar. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan 

pembahasan yang telah dijabarkan tentang model pembelajaran Learning Cycle 

7E dalam meningkatkan kemampuan proses sains SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung Bandar Lampung pada materi struktur jaringan tumbuhan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

Berdasarkan Pada perhitungan uji t polled varians  Nilai Ttabel diambil pada 

taraf signifikan 5% (0,05) dengan df = 62 yaitu 1,9989. Kolom keputusan dibuat 

berdasarkan pada ketentuan pengujian uji T, yaitu jika thitung ≥ ttabel maka dari 

tabel terlihat bahwa  2,4146 ≥ 1,9954 dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Sehingga terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran 

Learning Cycle 7E keterampilan proses sains (KPS). 

 

B. Saran  

1. Sekolah  

Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang maksimal yaitu 

dengan menentukan model maupun motode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa dan materi pelajaran itu sendiri.  
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2. Pendidik  

Sebagai seorang guru yang professional hendaknya tidak terfokus pada 

satu cara dalam mengajar. Seorang guru hendaknya mempertimbangkan setiap 

karakteristik siswanya dan tidak menyamaratakan kemampuan siswa karena 

setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. 

3. Peneliti Lain  

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar 

memahami bagaimana konsep pembelajaran menggunakan Learning Cycle 7E 

dalam meningkatkan kemampuan proses sains peserta didik. 
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