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ABSTRAK
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE AND
EXPLAIN DISERTAI JURNAL BELAJAR TERHADAP
KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN MOTIVASI
BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS XI DI SMA
GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG
Oleh:
Livana
Keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa masih rendah,
karena pembelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung masih
menggunakan metode ceramah dan diskusi proses pemebelajarannya masih berpusat
pada guru sehingga keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa
masih rendaah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) seberapa
besar pengaruh model pembelajaran predict observe and explain disertai jurnal
belajar terhadap keterampilan proses sains? (2) seberapa besar pengaruh pada siswa
yang memiliki motivasi belajar biologi tinggi, sedang, rendah terhadap keterampilan
proses sains? (3) seberapa besar interaksi antara proses pembelajaran dengan motivasi
belajar biologi terhadap keterampilan proses sains?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) seberapa besar pengaruh
model pembelajaran predict observe and explain disertai jurnal belajar terhadap
keterampilan proses sains (2) seberapa besar pengaruh pada siswa yang memiliki
motivasi belajar biologi tinggi, sedang, rendah terhadap keterampilan proses sains (3)
interaksi antara proses pembelajaran dengan motivasi belajar biologi terhadap
keterampilan proses sains. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif
dengan desain faktorial 2 x 3. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes berupa
soal essay dan lembar observasi keterampilan proses sains serta angket motivasi
belajar. Untuk uji hipotesis pada penelitian ini yaitu uji ANAVA 2 jalan sel tak sama.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model pembelajaran POE
di kelas eksperimen dan dengan model DI di kelas kontrol diperoleh hasil analisis
dengan menggunakan uji ANAVA 2 jalan sel tak sama yaitu Fa
hitung=4,91>Ftabel=3,98 sehingga H0A ditolak. Artinya model pembelajaran POE
disertai jurnal belajar dapat meningkatkan keterampilan proses sains sebesar 4,91, Fb
hitung=9,75>Ftabel=3,13 sehingga H0B ditolak Artinya siswa yang memiliki
motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar
sedang dan rendah terhadap keterampilan proses sains. Sehingga terdapat pengaruh
sebesar 9,75 motivasi belajar terhadap keterampilan proses sains, Fab
hitung=1,75<Ftabel=3,13 sehingga H0AB diterima. Artinya model pembelajaran
dengan motivasi belajar tidak ada hubungannya dalam meningkatkan keterampilan
proses sains siswa.
Kata kunci: Keterampilan proses sains, Model Pembelajaran POE, Jurnal Belajar,
dan Sikap ilmiah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan suatu
potensi dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang dikenal dan diakui oleh
masyarakat. Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan suatu kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan
masyarakat yang maju dan berdaya guna. Untuk mewujudkan manusia yang
berkualitas

merupakan

tanggung

jawab

pendidikan,

terutama

untuk

mempersiapkan siswa menjadi subyek yang makin berperan menampilkan
keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional pada
bidangnya masing- masing.
Menurut Oemar Hamalik menyatakan pendidikan adalah aktivitas dan usaha
manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensipotensi pribadinya yaitu rohani dan jasmani.1 Pendidikan adalah suatu proses
dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri
sebaik mungkin dengan lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan
perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara baik dalam
kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan orang

1

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta :PT Bumi Aksara,2008),h. 3.

dewasa kepada perkembangan anak untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pembelajaran sains pada hakikatnya terdiri atas produk, proses, dan sikap
yang menuntut siswa untuk melakukan penemuan dan pemecahan masalah. Sains,
memiliki fungsi yang sangat strategis karena dapat dipergunakan untuk
mengembangkan potensi dan kemampuan-kemampuan siswa baik aspek kognitif,
aspek psikomotorik, maupun aspek afektif.2 Jadi, di samping bersifat transfer ilmu
pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran sains seharusnya juga dapat
digunakan untuk menanamkan serta mengembangkan sikap dan nilai-nilai ilmiah
seperti kejujuran, kedisiplinan, kecermatan, objektivitas, kreativitas, serta caracara berpikir yang efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak
mungkin dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya bimbingan dan
arahan dari guru melalui pembelajaran sains yang bersifat inovatif serta
akomodatif. Oleh karena itu, sains sebaiknya dipelajari dengan cara-cara yang
memungkinkan berkembangnya keterampilan berpikir dalam pemecahan masalahmasalah yang nyata.
Biologi merupakan salah satu bagian dari sains yang memiliki kajian cukup
luas karena terdiri dari berbagai konsep tentang kehidupan. Berdasarkan kenyataan
ini, guru seharusnya dapat mengupayakan dan menanamkan kepada siswa untuk
mempelajari biologi dengan memahami konsep-konsep yang ada. Konsep-konsep
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Mundilarto,
Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Sains
(Yogyakarta: PPM Terpadu SMPN 2 Mlati), 2005, Hal. 2.

dalam biologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga
mengaitkan konsep biologi dengan kehidupan sehari-hari akan membuat
pembelajaran lebih bermakna dan bukan sekedar pembelajaran yang hafalan. Oleh
karena itu, guru harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan pembelajaran.3
Pembelajaran yang melibatkan siswa melalui kegiatan eksperimen, selain siswa
dapat mendengar penjelasan guru siswa juga dapat melihat dan mengalami
fenomena yang sedang dipelajari. Peristiwa belajar akan berlangsung lebih efektif
jika siswa berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari.4
Pembelajaran biologi berupaya untuk membekali siswa dengan berbagai
kemampuan tentang cara mengetahui dan cara mengerjakan yang dapat membantu
siswa untuk memahami alam sekitar. Keterampilan proses sains dapat digunakan
sebagai wahana penemuan dan pengembangan konsep, prinsip, dan teori. dengan
ditemukan dan dikembangkan ini akan memantapkan pemahaman tentang
keterampilan tersebut.5 Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan
proses sains, siswa akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri waktu
dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian,
keterampilan-keterampilan

itu

menjadi

roda

penggerak

penemuan

dan

3
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Rakyat, 2009), h. 29
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pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan pengembangan sikap dan nilai.
Karena untuk mencapai tujuan pembelajaran peran seorang guru sangat
diperlukan. Tiap-tiap guru mempunyai cara yang berbeda dalam memberikan
pengajaran, perbedaan cara pembelajaran ini membuat perbedaan kondisi kelas
dan tentu saja hasil yang berbeda.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-alaq ayat 1-5 yang
berbunyi:

ۡۡ٣ۡ ل ۡٱۡلَم َس ُم
َ ُّۡو َزب
َ َ ۡۡ َخل٠ۡ ق
َ َل ۡٱلَّ ِريۡ َخل
َ ِّٱق َسأ ۡ ِبٱس ِن ۡ َزب
َ  ۡۡٱق َسأ٢ۡ ق
ٍ َۡٱۡلً َٰ َس َي ۡ ِهي ۡ َعل
ِ ق
ۡ٥ۡيۡ َهاۡلَنٌَۡعلَن
َ ۡٱۡلً َٰ َس
ِ ۡ َعلَّ َن٤ۡٱلَّ ِريۡ َعلَّ َنۡبِٱلقَلَ ِن
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1), Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2). Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha Pemurah (3), Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya (5).6
Berdasarkan surat Al-alaq ayat 1-5, pendidikan adalah upaya membina
jasmani dan rohani manusia dengan segenap potensi yang ada keduanya secara
seimbang sehingga dapat melahirkan manusia yang seutuhnya. Dan demikian pula
materi pendidikan harus berisi bahan-bahan pelajaran yang dapat menumbuhkan,
mengarahkan, membina, mendidik, dan mengembangkan potensi-potensi jasmani
dan rohani secara seimbang. Kata iqra juga dapat berarti seseorang dapat
mengenali, mengidentifikasi, mengkalisifikasi, membandingkan, menganalisa,
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menyimpulkan dan membuktikan yang merupakan kriteria seorang siswa yang
harus mempunyai keterampilan proses sains.
Keterampilan Proses Sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan
metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan dan menemukan ilmu
pengetahuan khususnya pada pembelajaran sains (Biologi) dengan tujuan untuk
mengoptimalkan proses belajar mengajar yang ingin dicapai. KPS sangat penting
bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menggunakan metode ilmiah dalam
mengembangkan sains, memperoleh pengetahuan baru serta mengembangkan
pengetahuan yang telah dimiliki. KPS juga berperan penting dalam hal
mengajarkan siswa bagaimana untuk berproses dan bekerja secara sistematis
sampai diperoleh apa yang diharapkan.7 Keterampilan proses sains melibatkan
keterampilan- keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial, 8 melalui
pengembangan keterampilan proses, siswa akan mampu menemukan konsep
pebelajaran yang sesungguhnya, siswa harus bisa mengatur pembelajaran sendiri,
dengan mengembangkan konsep kemandirian, tangung jawab, dan motivasi
dirinya dalam pembelajaran. Keterampilan proses dapat mengembangkan sejumlah
kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan
yang lebih tinggi pada diri siswa. Dalam mengembangkan keterampilan proses
tersebut, siswa akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan
7

Nita Nuraini, Puguh Karyanto, Sucianti Sudarisman “Pengemnangan modul berbasis POE
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Pendidikan, hal.38.
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konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. 9
Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan
pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang
bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ialah ada
dalam diri siswa. Keterampilan proses sains dapat mendorong siswa untuk
menemukan sendiri fakta, konsep, pengetahuan serta menumbuhkan nilai yang
dituntut dan sikap ilmiah.10
Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan sesorang untuk bertingkah
laku. Dengan adanya motivasi siswa akan terdorong melakukan sesuatu untuk
mencapai tujuan tertentu sehingga jika diaplikasikan dalam proses
pembelajaran siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun, mempunyai rasa
inigin tahu terhadap sesuatu dan memiliki konsentrasi dalam proses
pembelajaran. Belajar tanpa motivasi sulit mencapai keberhasilan secara
optimal. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan
pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.11
Motivasi belajar merupakan hal yang penting dan perlu diketahui oleh setiap
guru dalam peranannya yaitu dapat menumbuhkan gairah, merasa senang dan
semangat untuk belajar bagi siswa. Motivasi berkaitan dengan sejumlah
keterlibatan siswa dalam aktivitas di kelas seperti dorongan untuk melakukan
sesuatu berdasarkan tujuan tertentu, kebiasaan-kebiasaan, kebutuhan-kebutuhan
dan hasrat tertentu. Hal ini akan erat kaitannya dalam usaha untuk mencapai tujuan
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belajar, keuletan dalam belajar, kepuasan dan kebahagiaan dan penggunaan waktu
dalam belajar.
Keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa merupakan wadah yang
cocok yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran
Biologi yang ideal. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran biologi yang ideal
dibutuhkan serangkaian keterampilan proses sains yang kemas dalam bentuk
pembelajaran riil yang dapat menggiring siswa dalam penemuan suatu konsep.
Keterampilan proses sains dapat diartikan suatu kemampuan yang menggunakan
akal pikiran sebagai wujud tindakan nyata seorang pelajar untuk mencapai suatu
hasil yang kreatif. Keterampilan proses sains sebagai wujud kerja seorang ilmuan,
jika pada seorang siswa maka sebagai wujud kreativitas siswa dalam melakukan
praktikum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi, SMA Gajah Mada Bandar
Lampung, dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran biologi metode yang sering
digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Guru menjadi sumber pegetahuan
sehingga siswa bersifat pasif dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran
siswa belum pernah menggunakan model pembelajaran POE yang mendukung
keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa, hal ini terlihat dari
proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Dan dalam proses
pembelajaran guru sering mengalami keterbatasan alokasi waktu sehingga
kegiatan praktikum sering di alihkan dengan kegiatan diskusi. Guru kurang
memberikan latihan-latihan soal untuk megukur keterampilan proses sains dan

motivasi belajar biologi siswa. Sehingga kurang medorong siswa untuk
mengembangkan konsep kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi belajar
biologi siswanya.12
Rosa Triana Mengungkapkan bahwa saya dalam mengajar mata pelajaran biologi
belum pernah menggunakan model pembelajaran POE dan mengukur
keterampilan Proses sains dan motivasi belajar biologi siswa, alasanya karena
alokasi waktu yang terbatas, terkadang kegiatan praktikum sering di alihkan
dengan kegiatan diskusi didalam kelas. Pembelajaran disini sudah
berpedoman pada standar proses pengajaran namun siswa belum diberi
kesempatan untuk mencari informasi atau mengatur pembelajaranya sendiri.
Sehingga siswa dalam pembelajaran belum mengembangkan konsep
kemandirian dan motivasi belajar biologi siswanya.13
Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa dalam proses pembelajaran guru
belum pernah menggunakan model pembelajaran POE yang melatih Keterampilan
proses sains dan motivasi belajar biologi siswa maka akan berdampak pada siswa
seperti praktikum yang teramati dari observasi dan motivasi belajar biologi
siswanya masih rendah. Keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi
siswanya jika tidak dilatih akan berdampak pada hasil belajar siswa.
Berdasarkan data hasil observasi tanggal 27 Februari 2017 yang tertera pada
tabel 1.1, diketahui persentase data survei keterampilan proses sains siwa dan tabel
1.2 diketahui persentase data survei motivasi belajar biologi siswa kelas XI SMA
Gajah Mada Bandar Lampung.
Tabel 1.1
Data Survei Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas XI Materi Sistem Pencernaan
Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung T.A 2016/2017
12
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Sumber: Arsip Pribadi Peneliti Hasil Survei di SMA Gajah Mada Bandar Lampung
(Senin, 27 Februari 2017)

Tabel 1.2
Data Survei Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas XI Di SMA
Gajah Mada Bandar Lampung T.A 2016/2017
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belajar
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Sumber: Arsip Pribadi Peneliti Hasil Survei di SMA Gajah Mada Bandar Lampung
(Senin,27 Februari 2017)

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa pada Kriteria Indeks Keterampilan
Proses Sains, nilai persentase dibawah 54% termasuk dalam tingkatan rendah
keterampilan proses sainsnya. Sedangkan pada tabel 1.2 nilai presentase dibawah
55% termasuk dalam tingkatan rendah motivasi belajar biologi siswanya. Maka
dari tabel 1.1 dan 1.2 persentase keterampilan proses sains dan motivasi belajar
biologi siswanya masih rendah. Berdasarkan tabel 1.1 indikator keterampilan
proses sains masih rendah semua namun yang terkecil nilai persentasenya yaitu
mengajukan hipotesis, mengajukan pertanyaan, menerapkan konsep, dan
menginterprestasi. Pada tabel 1.2 semua indikator motivasi belajar biologi siswa
masih rendah namun ada beberapa indikator yang mempunyai nilai presentase
terkeci yaitu adanya penghargaan dalam belajar dan adanya lingkungan belajar
yang kondusif. Sehingga semua indikator keterampilan proses sains dan motivasi
belajar biologi siswa perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Peneliti juga mensurvei nilai hasil ulangan harian siswa, tidak hanya
mensurvei nilai keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa.
Peneliti mensurvei nilai ulangan harian peserta didik khususnya pada materi sistem
peredaran darah manusia manusia. Hal ini ditunjukan pada tabel 1.3 data nilai
ulangan harian materi sistem peredaran arah manusia.
Tabel 1.3
Nilai Ulangan Harian Peserta Didik Kelas XI Materi Sistem Eksresi
Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung T.A 2016/2017
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Biologi SMA Gajah Mada Bandar

Berdasarkan data nilai ulangan harian peserta didik tabel 1.3 dapat diketahui
nilai rata-rata pelajaran biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung adalah 75.
Dari tabel di atas ada 32 orang atau 39% dari 81 orang yang sudah lulus atau
mencapai nilai rata-rata pelajaran biologi. Sedangkan yang belum lulus atau belum
mencapai nilai rata-rata ada 49 orang atau 61% dari 81 orang. Dari tabel 1.3
menunjukkan persentase ketuntasan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hal ini dikarenakan siswa masih cenderung kurang aktif dan alokasi waktunya
yang tidak memadai.
Berdasarkan dari data tabel 1.3 model pembelajaran yang diimplementasikan
guru selama ini kurang dapat mendukung peningkatan keterampilan proses sains
dan motivasi belajar siswa. Dengan adanya berbagai situasi yang muncul seperti di
atas, Sehingga dalam hal ini perlu adanya penerapan model pembelajaran yang
diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan ketanggapan siswa dalam proses
pembelajaran biologi.
Penggunaan model pembelajaran yang tepat menentukan suatu keberhasilan
belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran yang tepat, dapat menjadikan
siswa mencapai prestasi belajar yang bagus dan dapat mengembangkan potensi
yang tersimpan dalam dirinya, sehingga mereka akan lebih termotivasi atau
tergugah untuk belajar biologi. Dalam pembelajaran siswa akan lebih termotivasi
jika apa yang dipelajarinya sangat menarik perhatian, relevan dengan kebutuhan
siswa, menyebabkan mereka merasa puas dan menambah percaya diri seorang
siswa. Sehingga diperlukan model yang tepat untuk pembelajaran biologi selain

model pembelajaran konvensional, model pembelajaran yang menarik, aktif dan
mampu mengembangkan daya pikir siswa. Seorang Guru dalam mengajar harus
mempunyai keterampilan dalam menggunakan model pembelajaran yang
bervariasi agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan
baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ideal, sehingga penggunaan
model pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Model
pembelajaran POE adalah model yang mencakup cara-cara yang dapat ditempuh
guru untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman dan psikomotornya.
Model POE dengan media jurnal jurnal belajar ini dapat dianggap sebagai progress
report ataupun rekaman proses atas tugas yang dipikul siswa. Model pembelajaran
yang tepat untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar
biologi siswa yaitu model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain).14
Mata pelajaran Biologi seperti materi sistem eksresi cocok jika disajikan
dengan model pembelajaran POE peneliti memilih materi tersebut sebagai bahan
untuk melakukan penelitian seperti pada tabel 1.3 siswa kurang memahami konsep
tentang sistem eksresi. Materi tersebut memang cukup sulit sehingga siswa kurang
memahaminya apabila siswa hanya mencatat dan menghafalnya saja. Sehingga
diperlukan pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dan dapat mencari
informasi sendiri. Pada materi ini juga terdapat praktikum yang dapat melatih
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siswa untuk memprediksi suatu masalah dan mengamati secara langsung
kemudian dapat memprediksikanya dan menjelaskannya.
Model pembelajaran POE adalah model yang mencakup cara-cara yang dapat
ditempuh guru untuk membantu siswa

meningkatkan pemahaman dan

psikomotornya. Kegiatan dalam model POE yang meliputi memprediksi (predict),
mengamati (observe), dan menerangkan (explain) dapat membentuk struktur
kognitif peserta didik menjadi lebih baik, karena kegiatan-kegiatan dalam model
ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara konkret.15
Pada pembelajaran dengan model POE, peserta didik diberi kebebasan untuk
memprediksi, mengamati, menganalisis dan menarik kesimpulan sendiri sehingga
keterampilan proses sains siswa juga akan lebih terlihat optimal. Keterampilanketerampilan proses biasa terlihat dalam kegiatan yang memusatkan pembelajaran
pada siswa seperti melakukan eksperimen. Penerapan model POE biasanya
cenderung melakukan eksperimen secara berkelompok sehingga guru akan
kesulitan memantau keaktifan siswa secara menyeluruh. Oleh sebab itu,
diperlukan adanya metode yang dapat menutupi kekurangan model POE, media
yang cocok adalah media Jurnal belajar.
Jurnal belajar adalah media yang dapat digunakan untuk memantau aktivitasaktivitas belajar yang telah dilakukan siswa dalam suatu proses pembelajaran.
Jurnal belajar ini dapat dianggap sebagai progress report maupun rekaman proses
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atas tugas yang dipikul siswa. Pembelajaran dengan jurnal belajar merupakan
suatu praktik penulisan atau pencatatan pada sebuah kertas atau buku tentang
kumpulan pemikiran, pemahaman dan penjelasan tentang sebuah gagasan atau
konsep. Jurnal belajar dapat menjadi wadah yang tepat untuk mengembangkan
strategi berpikir metakognitif, karena siswa mampu meneliti kelebihan dan
kekurangannya sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar.
Penelitian yang mendukung teori pengaruh model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi ini
adalah Puji Rahayu, Arif Widiyatmoko dan Hartono mengenai pengaruh strategi
POE (predict, observe and exsplaint) dengan metode learning journal dalam
pembelajaran ipa untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan
proses sains di SMP Mataram Semarang menunjukan bahwa ada pengaruh
penerapan strategi POE dengan metode lerning journal dalam meningkatkan
pemahaman konsep dan keterampilan proses sains siswa di SMP Mataram
semarang tahun 2014/2015.16
Kesimpulanya model pembelajaran POE disertai jurnal belajar ini dirasa
cocok untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi
siswa. Model pembelajaran ini disesuaikan dengan jenjang atau tingkatan
pemahaman siswa yang sesuai dengan pendidikanya. Model pembelajaran sangat
cocok di berikan kepada jenjang SMA/MA karena siswa memiliki pemikiran yang
16
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lebih matang dan lebih mandiri. Maka peneliti menentukan eksperimen pada kelas
XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Model POE ini belum banyak digunakan
sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh
model pembelajaran predict, observe and explain disertai jurnal belajar terhadap
keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa kelas XI di SMA
Gajah Mada Bandar Lampung”. Materi yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah sistem eksresi.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka identifikasi masalah pada
penulisan penelitian ini antara lain :
1. Proses pembelajaran biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung belum
pernah menggunakan model pembelajaran POE.
2. Masih rendanya nilai keterampilan proses sains siswa biologi kelas XI IPA
SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
3. Masih rendahnya motivasi belajar biolgi siswa kelas XI IPA SMA Gajah Mada
Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018.
4. Proses pembelajaran dikelas XI SMA Gajah Mada Bandar Lampung masih
menggunakan pendekatan teacher center karena guru sebagai pusat informasi
dan siswa hanya mencatat dan mendengarkan saja.

C. Batasan Masalah
Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka
penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh model POE menggunakan
Framework Warsono dan Hariyanto.17 Dengan tahapan (1) guru mengajak
siswa membuat prediksi pada materi yang akan dipelajari, (2) guru
mengajak siswa melakukan pengamatan secara langsung dari hasil
prediksinya, (3) kemuadian siswa membuat penjelasan tentang apa yang di
prediksi dan yang telah di amati, (4) kemudian guru menambahkan dan
mengevaluasi siswa.
2. Jurnal belajar pada penelitian ini untuk memprogress report maupun
rekaman proses atau tugas yang dipikul siswa. Jurnal belajar yang dibuat
siswa dapat digunakan sebagai jendela untuk mengukur seberapa jauh
peserta didik berfikir tentang bahan-bahan ajar yang dipelajarinya.
3. Keterampilan Proses sains yang diukur pada penelitian ini, berdasarkan
pada Framework Muh. Tanwil dan Liliasari.18 Terdapat sebelas indikator
yaitu observasi, mengelompokkan, menafsirkan, prediksi, melakukan
komunikasi,

mengajukan

pertanyaan,

mengajukan

hipotesis,

merencanakan percobaan, menggunakan alat/bahan/sumber, menerapkan

17

Ibid.
Muh. Tanwil dan Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains dan Implementasinya Dalam
Pembelajaran IPA, (Makassar: UNM, 2014), h. 37-38.
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konsep dan melakukan percobaan. Dan peneliti menggunakan beberapa
indikator yang akan di pakai untuk eksperimen.
4.

Motivasi belajar yang di ukur pada penelitian ini, berdasarkan pada
Framework Hamzah B. Uno.19 Terdapat enam indikator motivasi belajar
yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan,
adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam
belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Peneliti memilih semua
indikator karena dalam sekolah semua indikator tersebut masih rendah.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul beberapa
pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI pada mata pelajaran
Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung?
2. Apakah terdapat pengaruh pada siswa yang memiliki motivasi belajar
biologi tinggi, sedang, dan rendah terhadap keterampilan proses sains di
kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar
Lampung?
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3. Apakah terdapat interaksi antara proses pembelajaran dengan motivasi
belajar biologi terhadap keterampilan proses sains siswa di kelas XI pada
mata pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung?
E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran POE disertai jurnal terhadap
keterampilan proses sains siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMA
Gajah Mada Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui pengaruh pada siswa yang memiliki motivasi belajar
biologi tinggi, sedang, dan rendah terhadap keterampilan proses sains di kelas
XI pada mata pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung.
c. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran POE disertai jurnal
belajar dengan motivasi belajar biologi siswa terhadap keterampilan proses
sains siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMA Gajah Mada Bandar
Lampung.
2.

Kegunaan Penelitian
a. Bagi Peserta Didik

Untuk merangsang peserta didik untuk lebih kreatif khususnya dalam mengajukan
prediksi dan peserta didik mempunyai kemampuan untuk membandingkan
antara teori (dugaan) dengan kenyataan.
b. Bagi guru

Sebagai informasi dalam meningkatkan kualitas mengajarnya dalam menentukan
pendekatan, metode dan model pengajaran yang tepat guna sehingga dpat
meningkatkan keterampilan proses sains, serta memberikan alternatif contoh,
agar dapat mulai menggunakan POE disertai jurnal belajar sebagai salah satu
model pembelajaran.
c. Bagi sekolah
Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pembelajaran biologi,
akibat kurangnya keterampilan proses sains.
d. Bagi peneliti lain
Dapat memberikan informasi model pembelajaran predict, observe and explain
sebagai salah satu model pemelajaran dan media pembelajaran yang berbentuj
jurnal belajar.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesimpang siuran
dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini mengkaji dan mengalisis pelaksanaan pembelajaran Biologi
dengan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar terhadap
peningkatan keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa
kelas XI di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Model pembelajaran
POE ini memiliki langkah pembelajaran yaitu: (1) membuat prediksi
(predict) (2) melakukan pengamatan (observe) (3) membuat penjelasan
(explain). Penelitian ini sangat cocok untuk mengukur keterampilan

proses sains dan penelitian ini juga mengadopsi indikator motivasi belajar
biologi siswa yang diterapkan dalam proses pembelajaran.
2. Penelitian ini akan diterapkan pada siswa kelas XI semester genap di
SMA Gajah Mada tahun ajaran 2017/2018 pada materi sistem eksresi.
3. Penelitian ini akan berlokasi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung yang
bertempat di Jl. Soekarno Hatta No. 1 Tanjung Seneng Bandar Lampung.
4. Penelitian ini akan dilaksanakan pada saat peserta didik duduk di kelas XI
SMA semester genap tahun 2017/2018 pada bulan Maret 2018.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain)
1.

Pengertian Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain)
Model pembelajaran POE dikembangkan pada tahun 1992 oleh White dan

Gunstone. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengungkap kemampuan
siswa dalam melakukan prediksi secara individual. Saat ini banyak dikembangkan
melalui implementasi pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran ini dilandasi
oleh teori pembelajaran kontruktivisme yang beranggapan bahwa melalui kegiatan
melakukan prediksi, observasi dan menerangkan sesuatu hasil pengamatan, maka
struktur kognitifnya akan terbentuk dengan baik. 20 Anggapan yang lain bahwa
pemahaman siswa saat ini dapat ditingkatkan melalui interaksinya dengan guru
atau dengan rekan sebayanya dalam kelas.
Model pembelajaran POE merupakan salah satu model pembelajaran yang
dapat mengaktifkan siswa karena pada model pembelajaran ini peserta didik tidak
hanya mendengarkan tetapi juga mengamati peristiwa yang terjadi melalui

20
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eksperimen. Indrawati dan Wanwan Setiawan menyatakan “POE adalah singkatan
dari Predict-Observe-Explain. POE ini sering juga disebut suatu model
pembelajaran dimana guru menggali pemahaman peserta didik dengan cara
meminta mereka melaksanakan tiga tugas utama yaitu meramalkan, mengamati,
dan memberikan penjelasan”. Dalam model pembelajaran POE, pembelajaran
dimulai dengan penyajian masalah. Siswa diarahkan untuk memberi dugaan
sementara terhadap kemungkinan yang akan terjadi, dilanjutkan dengan observasi
atau pengamatan terhadap masalah, kemudian siswa membuktikan dugaannya
dengan melakukan percobaan untuk menemukan kebenaran dari dugaan sementara
dalam bentuk penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan cara demikian
konsep yang diperoleh siswa akan melekat dalam ingatannya. Siswa akan
memahami materi yang dipelajarinya sehingga siswa akan merasakan proses
belajarnya lebih bermakna dan hasil belajarnya juga meningkat. Hal tersebut lebih
didukung lagi dengan beberapa penelitian yang relevan bahwa Model
Pembelajaran POE dapat meningkatkan hasil belajar siswa.21
Manfaat yang diperoleh dari implementasi model pembelajaran POE adalah
sebagai berikut:
1. Dapat digunakan untuk menggali gagasan awal yang dimiliki oleh peserta
didik.
2. Memberikan informasi kepada guru tentang pemikiran peserta didik.
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3. Membangkitkan diskusi baik antara peserta didik dengan peserta didik
maupun antara peserta didik dengan guru.
4. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menyelidiki konsep yang
belum dipahami.
5. Membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik untuk menyelidiki.22
Restami dalam peneletiannya mengungkapkan bahwa “POE mampu
memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas mental dan fisik
secara optimal. Pembalajaran POE dapat mencakup cara-cara yang dapat ditempuh
oleh guru untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep maupun psikomotornya”. Zulaeha juga berpendapat bahwa
POE dapat digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tersusun atas
pengetahuan yang dalam dan pemikiran dari sudut pandang pesera didik.
Penerapan Strategi POE dapat digunakan untuk mengetahui gagasan awal peserta
didik dan memotivasi peserta didik untuk melakukan eksplorasi terhadap konsep,
serta

dapat

membangkitkan

keinginan

peserta

didik

untuk

melakukan

penyelidikan.23 Sejalan dengan pendapat Restami, Zulaeha dalam penelitiannya
mengatakan bahwa strategi POE memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk dapat mengobservasi secara langsung melalui eksperimen terhadap materi
yang sedang dipelajari sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan
keterampilan proses sainsnya akan menjadi lebih baik lagi.
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POE adalah model pembelajaran yang sering digunakan dalam ilmu
pengetahuan dan cocok untuk kontek fisik maupun dunia nyata. Model ini dapat
digunakan untuk menemukan ide inisial siswa, menggeneralisasi diskusi,
menggeneralisasi investigasi, memotivasi peserta didik yang ingin menyelidiki
konsep. Model pembelajaran predict observe explain (POE) sangat efektif untuk
menghasilkan perubahan konsep. Guru dapat menerapkan pembelajaran POE di
kelas. Siswa akan terbantu untuk menghindari terjadinya miskonsepsi yang sering
terjadi

saat

transfer

ilmu

berlangsung.

Siswa

akan

terus

menggali

keingintahuannya terhadap suatu konsep yang diberikan oleh guru, dan
pembuktian-pembuktian gagasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan
pengamatan atau observasi langsung. 24
White dan Gustone memperkenalkan POE (Predict-Observe-Explain) sebagai
model pembelajaran yeng efisien untuk menimbulkan ide atau gagasan siswa dan
mekakukan diskusi dari ide mereka. Prosedur POE (Predict-Observe-Explain)
adalah meliputi prediksi siswa dari hasil demonstrasi, mendiskusikan alasan dari
prediksi yang mereka berikan dari hasil demonstrasi, dan terakhir menjelaskan
hasil

prediksi

dari

pengamatan

mereka.

POE

dapat

membantu

siswa

mengeksplorasi dan meneguhkan gagasannya, khususnya pada tahap prediksi dan
pemberian alasan. Tahap observasi dapat memberikan situasi konflik pada siswa
berkenaan dengan prediksi awalnya, tahap ini memungkinkan terjadinya
rekonstruksi dan revisi gagasan awal.
24
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Ada tiga keterampilan proses yang masing-masing memiliki indikator yang
dapat diterapkan dari masing-masing keterampilan proses. Tiga keterampilan
tersebut adalah mengamati, meramalkan, dan mengajukan hipotesis.25 Mengamati
berarti menggunakan sebanyak indera juga mengumpulkan dan menggunakan
fakta yang relevan. Meramalkan berarti menggunakan pola-pola hasil pengamatan
dan mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati.
Mengajukan hipotesis berarti mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan
penjelasan dari satu kejadian dan menyadari bahwa satu penjelasan perlu diuji
kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah.
Tiga elemen model pembelajaran POE adalah (1) membuat prediksi (predict),
dan tujuannya adalah untuk memungkinkan guru bersama peserta didik memahami
apa yang sedang dipikirkan. Diharapkan ada kesesuaian antara apa yang dipikirkan
guru dengan apa yang dipikirkan peserta didik. Pemahaman peserta didik tentang
situasi yang dihadapi bisa merentang sangat luas dan akan muncul dalam diskusi.
Peserta didik hendaknya merasa mampu dan didorong untuk mengambil risiko
dalam membuat prediksinya serta membicarakan alasan-alasan. Komitmen
mengenai prediksi yang harus dibuat sebelum kegiatan pengamatan dilakukan
adalah penting. Sering bermanfaat bila prediksi peserta didik ditulis di papan tulis.
Kegiatan pengamatan dimulai dengan guru menunjukkan atau mendemonstrasikan
25

Nurmalela, Pengaruh Model Pembelajaran Poe (Predict-observe-Explain) Terhadap
Keterampilan Proses Sains Siswa Pada Konsep Sistem Pencernaan (Jakarta: FITK UIN Hidayatullah,
2016), h. 7

suatu fenomena lalu mengubah satu faktor dalam fenomena itu dan meminta
peserta didik untuk memprediksi apa yang akan terjadi menerima prediksi peserta
didik, (2) melakukan pengamatan (observe), kegiatan pengamatan dapat dilakukan
terhadap demonstrasi guru atau berupa kegiatan peserta didik (eksperimen). Guru
harus meyakinkan peserta didik untuk melakukan pengamatan dengan teliti dan
mendiskusikan hasil pengamatannya dengan kelompoknya.
Peserta didik melakukan eksperimen lalu mengamati dan mencatat
pengamatannya dan jika perlu mengulang eksperimennya dan guru memeriksa
pengamatan peserta didik, (3) membuat penjelasan (explain), ini adalah tahap
akhir dari model pembelajaran POE. Pada tahap ini peserta didik mendiskusikan
prediksi dan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Biasanya ini bukan tugas
yang mudah, hal ini disebabkan oleh komitmen dalam mengubah pemahaman
peserta didik terhadap konsep-konsep sains. Langkah-langkahnya adalah peserta
didik mempresentasikan hasil diskusi penjelasan dari pengamatan membuat
rangkuman.
Tahapan POE yaitu terlebih dahulu siswa diajak untuk memprediksi apa yang
akan terjadi, siswa tidak diperkenankan untuk mengobservasi secara mendetail.
Lalu siswa diminta untuk menuliskan apa yang menjadi motivasi dalam membuat
prediksi untuk mengetahui jawabannya. Siswa menanyakan kepada siswa lain
alasan prediksi berdasarkan teori yang telah disampaikan. Hal ini akan bermanfaat
untuk menemukan adanya miskonsepsi atau perkembangan pengetahuan yang

siswa miliki.26 Setelah itu, baru guru dapat memperoleh penjelasan dan evaluasi
tentang prediksi siswa dan mendengarkan prediksi siswa lain untuk memulai
mengevaluasi pemahaman para siswa dan mengkonstruksi pengetahuan yang baru.
Menurut pendapat diatas jadi model pembelajaran POE merupakan model
pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, dimana siswa diminta
untuk menduga kemungkinan yang terjadi dilanjutkan dengan mengobservasi
dengan melakukan pengamatan langsung kemudian dibuktikan dengan melakukan
percobaan untuk dapat menemukan kebenaran dari dugaan awal dalam bentuk
penjelasan. Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan

dalam

model

pembelajaran

POE adalah sebagai berikut :
1. Masalah yang diajukan sebaiknya masalah yang memungkinkan terjadi
konflik kognitif dan memicu rasa ingin tahu.
2. Prediksi harus disertai alasan yang rasional. Prediksi bukan sekedar
menebak.
3. Demonstrasi harus bisa diamati dengan jelas, dan dapat memberi jawaban
atas masalah.
4. Siswa dilibatkan dalam proses eksplanasi.
2.

Paham Konstruktivisme sebagai Landasan Model Pembelajaran POE
Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana seseorang mengetahui dan

belajar, menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditransmisikan secara langsung
tetapi harus aktif dibangun oleh peserta didik.
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Belajar menurut pandangan konstruktivisme berarti membangun, yaitu siswa
dapat membangun (mengkonstruksi) sendiri pemahamannya dengan melakukan
aktivitas aktif dalam pembelajaran. Teori belajar konstruktivisme merupakan salah
satu teori belajar yang berhubungan dengan cara seseorang memperoleh
pengetahuan, yang menekankan pada penemuan makna (meaningfullness). Esensi
dari teori konstruktivis adalah ide bahwa harus siswa sendiri yang menemukan dan
mentransformasikan

sendiri

suatu

informasi

kompleks

apabila

mereka

menginginkan informasi itu menjadi miliknya. Pendekatan konstruktivis dalam
pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara intensif, atas dasar teori
bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang
sulit apabila siswa dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan
temannya. Para ahli konstruktivis beranggapan bahwa satu-satunya alat yang
tersedia bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah inderanya. Seseorang
berinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan melihat, mendengar,
mencium, menjamah, dan merasakannya.
Belajar menurut pandangan konstruktivis merupakan hasil konstruksi kognitif
melalui kegiatan seseorang. Pandangan ini memberi penekanan bahwa
pengetahuan kita adalah bentukan kita sendiri. Selanjutnya menurut Suparno,
terdapat prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme antara lain, (1)
pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses belajar
terletak pada siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa belajar, (4) tekanan

dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, (5) kurikulum
menekankan partisipasi siswa, (6) guru sebagai fasilitator.
Pandangan
pembelajaran

konstruktivisme
POE,

sebab

hal

tersebut
ini

erat

kaitannya

dikarenakan

pemahaman/pengetahuan dengan pengetahuan awal

siswa

dengan

model

mengkonstruksi

yang mereka

miliki

sebelumnya, sehingga bukan disebabkan transfer ilmu oleh guru semata. Dengan
menggunakan kemampuan indera serta pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan
yang baru dapat dibangun oleh diri siswa sendiri, sehingga guru atau pendidik
hanya membantu siswa belajar untuk membantu membangun pengetahuan para
siswa.27
3.

Kelebihan dan Kekurangan POE
Model pembelajaran POE juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti

model-model pembelajaran lainnya. Kelebihan model pembelajan POE sebagai
berikut:
1. Merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya dalam mengajukan
prediksi.
2. Dengan melakukan percobaan untuk menguji prediksinya dapat mengurangi
verbalisme.
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3. Proses pembelajran menjadi lebih bai menari, sebab siswa tidak hanya
mendegarkan

tetapi juga

mengamati

peristiwa

yang

terjadi

melalui

percobaan.
4. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki kesempatan
untuk membandingkan antara teori (dugaan) dengan kenyataan. Dengan
demikian siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran.
Kelemahan model pembelajan POE sebagai berikut :
1. Memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama berkaitan penyajian
persoalan fisika dan kegiatan eksperimen yang akan dilakukan untuk
membuktikan prediksi yang diajukan siswa.
2. Untuk kegiatan percobaan, memerlukan kemampuan dan ketrampilan yang
khusus bagi guru, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih professional.
3. Memerlukam kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan
proses pembelajaran siswa.28
B. Jurnal Belajar
Pembelajaran dengan jurnal adalah suatu praktik penulisan atau pencatatan
pada sebuah kertas (atau halaman dari suatu buku jurnal) tentang kumpulan,
pemikiran, pemahaman dan penjelasan tentang sebuah gagasan atau konsep. Guru
meminta para siswa untuk menyimpan jurnal tersebut dengan suatu kesepakatan
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dan pemahaman bahwa para siswa tersebut akan bertukar pikiran dengan guru
tentang isi jurnal yang disusunya. 29
Media Jurnal Belajar digunakan untuk memantau learning strategies yang
telah dibuat oleh peserta didik. Pemantauan tersebut lewat aktivitas-aktivitas
belajar yang dilakukan peserta didik dalam kurun waktu tertentu.30 Jurnal belajar
dapat digunakan sebagai progress report maupun rekaman proses atas tugas yang
dipikul peserta didik. Bagi seorang guru jurnal belajar ini sangat membantu dalam
menilai kinerja peserta didik selama proses pengerjaan dan membandingkan
dengan hasil yang diperoleh. Pembelajaran dengan jurnal belajar menurut
Warsono dan Hariyanto adalah suatu praktik penulisan pada sebuah kertas atau
buku jurnal tentang kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang
sebuah gagasan atau konsep. Jurnal belajar peserta didik merupakan sumber yang
penting terkait informasi tentang kesulitan pembelajaran, adanya miskonsepsi,
kekuatan dan kelemahan pembelajaran, metakognisi (pemikiran tentang berpikir)
dari para peserta didik.
Guru dapat menerapkan media Jurnal belajar untuk bertukar informasi dan
pikiran dengan peserta didik. Jurnal yang dibuat peserta didik dapat digunakan
sebagai jendela untuk mengukur seberapa jauh peserta didik berpikir tentang
bahan-bahan ajar yang dipelajarinya. Menurut Fulwiler sebagaimana dikutip
29
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Warsono dan Hariyanto menyatakan bahwa jurnal belajar yang dibuat peserta
didik merupakan jantung bagi program kemelekan peserta didik terhadap berbagai
hal terkait tugas pembelajarannya disekolah.31 Moon beragumen bahwa jurnal
belajar adalah sebuah wawasan untuk melakukan refleksi. Beberapa refleksi
menggambarkan tentang pemikiran apa yang telah mereka lakukan. Jurnal belajar
dipandang sebagai penekanan terhadap kondisi pemikiran dari kondisi-kondisi
nyata dan untuk belajar dari bagaimana proses merefleksi. Jurnal belajar
merupakan media pembelajaran yang meminta peserta didik untuk merefleksikan
dalam tulisan tentang pengalaman yang telah mereka lakukan, yang mendorong
peserta didik menjadi sadar melalui bahasa, tentang yang terjadi pada mereka.
Satu-satunya kekurangan dari model ini adalah umpan balik yang anda
harapkan dari siswa tidak dapat segera diperoleh pada hari itu juga (instant).
Media jurnal belajar ini mengharuskan siswa memiliki buku jurnal untuk setiap
bidang studi atau mata pelajaran sebab buku jurnal memang merupakan sarana
komunikasi individual antara setiap guru bidang studi dengan setiap individu
siswa. Dengan demikian, media ini tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran
kolaboratif

dan

pembelajaran

kooperatif.

Mungkin

saja

pada

proses

pembelajaranya siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara berkelompok atau
berpasangan baik di laksanakan di sekolahan maupun dirumah (jika merupakan
PR) namun pada akhirnya buku jurnal mata pelajaran harus ditulis oleh setiap
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siswa dengan kalimat mereka sendiri (melakukan paraphrase) karena merupakan
indikator kemajuan belajar bagi setiap siswa.
Esensi penggunaan Learning Journals di dalam pembelajaran menurut
pendapat Fulwiler sebagaimana dikutip Moon menyatakan bahwa:
… in the academic world, where we teach students to gainmost of their
information from reading and listening, we spend too much time telling our
students how to see or doing it for them. That’s not how I would encourage
critical, creative, or independent thinking. Our students have good eyes; lets
give them new tools for seeing better: journal writing is, of course, one of
those tools.
Tujuan dari penulisan Learning Journals bagi guru dan peserta didik
diantaranya,
1. Merekam pengalaman yang telah dilakukan peserta didik,
2. Sebagai fasilitas pembelajaran dengan pengalaman.
3. Untuk membantu pemahaman dan gambaran tentang pemahaman peserta
didik.
4. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau perkembangan sikap
bertanya.
5. Mendorong perkembangan metakognisi
6. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran dan belajar kepemimpinan
7. Meningkatkan kebiasaan refleksi dan pemikiran
8. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah
9. Digunakan sebagai alat penilaian dalam pendidikan formal

10. Membantu perkembangan personal dan penguasaan diri peserta didik
11. Sebagai alat untuk mendukung perubahan tingkah laku atau sikap
12. Meninggikan kreativitas peserta didik
13. Untuk mengemukakan pendapat atau mengekspresikan diri
14. Membantu perkembangan komunikasi, refleksi dan interaksi kreatif di dalam
kelompok
15. Membantu perencenaan dan kemajauan dalam penelitian atau proyek.32
C. Keterampilan Proses Sains
1.

Pengertian Keterampilan Proses Sains
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini menghasilkan

banyaknya konsep yang harus dipelajari siswa melalui pembelajaran, sedangkan
guru tidak mungkin lagi mengajarkan banyak konsep kepada siswa. Salah satu
alternatif yang dikembangkan dalam pembelajaran yaitu pembelajaran dengan
keterampulan proses. Keterampilan proses diartikan sebagai jumlah aktivitas dan
kreativitas siswa yang dikembangkan dari kemampuan fisik dan mental yang
sudah dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi dalam memproses perolehan
belajarnya.33 Sementara itu, Sund (dalam Suriaty) menyatakan bahwa science is a
both a body of knowledge and aprocesys, dilihat dari kalimat ini maka jelaslah
bahwa yang dimaksud sains (IPA) adalah kumpulan dari pengetahuan fakta,
konsep, proses, dan lain. Berdasarkan pandangan IPA sebagai proses, dalam
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pembelajaran IPA saat ini digunakan keterampilan proses. Keterampilan proses
sains dapat diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilanketerampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuankemampuan mendasar yang ada dalam diri siswa. 34
Pengertian keterampilan proses merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah
yang terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang dapat digunakan untuk
menemukan suatu konsep atau prinsip atau teori, untuk mengembangkan konsep
yang telah ada sebelumnya, atau untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu
penemuan/klasifikasi. Dengan kata lain keterampilan ini dapat digunakan sebagai
wahana penemuan dan pengembangan konsep/prinsip/teori. Konsep/prinsip/teori
yang telah ditemukan atau dikembangkan ini akan memantapkan pemahaman
tentang keterampilan proses tersebut.35
Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan
pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik bersumber
dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada dalam
peserta didik.36
Keterampilan proses melibatkan keterampilan- keterampilan kognitif atau
intelektual, manual, dan sosial. Keterampilan kognitif atau intelektual terlibat
karena dengan melakukan keterampilan proses siswa menggunakan pikirannya.
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Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan proses karena mungkin
mereka melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau
perakitan alat. Dengan ketarampilan sosial dimaksudkan bahwa mereka
berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar
dengan keterampilan proses, misalnya mendiskusikan hasil pengamatan.37
Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses
adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan mental,fisik, dan
sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih
tinggi. Kemampuan mendasar yang telah dikembangkan terlatih lama kelamaan
akan menjadi suatu keterampilan.
2.

Teori-Teori Belajar yang Mendukung Keterampilan Proses Sains (KPS)
KPS merupakan asimilasi dari berbagai keterampilan intelektual yang dapat

diterapkan pada proses pembelajaran. Paiget mengemukakan bahawa kemempuan
berpikir anak akan berkembang bila dikomunikasikan secara jelas dan cermat yang
dapat disajikan berupa grafik, diagram, tabel, gambar atau bahasan isyarat
lainnya.38
Brunner mengemukakan bahwa dalam pengajaran dengan KPS penemuan
anak akan menggunakan pikirannya untuk melakukan berbagai konsep dan
prinsip. Dalam proses penemuan (discovery) anak melakukan operasi mental
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berupa pengukuran, prediksi, pengamatan, inferansi, dan pengelompokan. Operasi
mental yang menyangkut keterampialn intelektual tersebut dapat mengembangkan
dapat mengembangkan kemampuan anak dalam membentuk pengetahuan, anak
akan mengetahui lingkungan dengan bekal konsep atau pengetahuan yang telah
ada. Burner menyatakan jika seseorang individu belajar dan mengembangkan
pikirannya, maka sebenarnya ia telah menggunakan potensi intelektual untuk
berfikir dan ia setuju bahwa melalui sarana keterampilan- keterampilan proses
sains anak akan dapat didorong secara internal membentuk intelektual secara
benar.39
Auubel berpendapat jika anak belajar dengan perolehan informasi melalui
penemuan, maka belajar ini menjadi belajar yang bermakna. Hal ini termasuk
apabila informasi yang diperolehnya dapat berkaitan dengan konsep atau informasi
yang sudah ada padanya.
Berdasarkan

tiga

pakar

diatas

dapatlah

ditarik

kesimpulan

yang

menghubungkan ketiganya dalam suatu bentuk dukungan terhadaap KPS yaitu
adanya kemampuan dan tahap intelektual serta pandangan belajar terhadap
perkembangan pengetahuan anak, maka cara belajar anak dengan menembangkan
berbagai aspek discovery akan menyebabkan hasil belajar yang bermakna. Hal
tersebut dapat terjadi jika dikembangkan proses belajar mengajar dengan
menerapkan pendekatan KPS.
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3. Bentuk Keterampilan Proses Sains dan Karakteristiknya
Keterampilan Proses Sains memiliki beberapa indikator. Indikator-indikator
tersebut yaitu40
Tabel 2.1
Indikator Keterampilan Proses Sains menurut Muh. Tawil dan Liliasari
No.

Indikator

1

Mengobservasi

2

Mengklasifikasi

Menginterpretasi

3

Memprediksi

4

5

6

Mengkomunikasikan

Mengajukan pertanyaan

7

Mengajukan hipotesis

40

Sub Indikator
Menggunakan berbagai indera
Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang
relevan
Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
Mencari perbedaan/persamaan
Mengontraskan ciri-ciri
Membandingkan
Mencari dasar pengelompokkan.
Menghubung-hubungkan hasil pengamatan
Menemukan pola/keteraturan dalam suatu seri
pengamatan
Menyimpulkan.
Menggunakan pola-pola hasil pengamatan
Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada
keadaan belum terjadi.
Mendeskripsikan/menggambarkan data empiris
hasil percobaan/pengamatan dengan grafik/tabel
Menyusun dan menyampaikan laporan secara
sistematis dan jelas
Menjelaskan hasil percobaan
Membaca grafik/tabel
Mendiskusikan hasil kegiatan.
Bertanya apa, bagaimana; bertanya untuk diminta
penjelasan
Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang
hipotesis.
Mengetahui bahwa ada dari satu kemungkinan
penjelasan dari suatu kejadian
Menyadari bahwa saatu penjelasan perlu diuji
kebenarannya dengan melakukan pemecahan
masalah atau dengan memperoleh bukti.

Muh. Tawil dan Liliasari. Ibid. h. 37.

No.

Indikator

8

Merencanakan percobaan

9

Menggunakan
alat/bahan/sumber

10

Menerapkan konsep/
prinsip

11

Melakukan percobaan

4.

Sub Indikator
Menentukan alat/bahan/sumber yang akan
digunakan
Menentukan variabel/faktor penentu
Menentukan apa yang diukur, diamati, dan dicatat
Menentukan apa yang dilaksanakan berupa langkah
kerja.
Memakai alat/bahan/sumber
Mengetahui
alasan
menggunakan
alat/bahan/sumber.
Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam
situasi baru.
Menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk
menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Melakukan percobaan sesuai langkah-langkah
percobaan yang sudah direncanakan.

Mengukur Keterampilan Proses Sains
Untuk evaluasi keterampilan proses akan dibahas karakteristik butir KPS,

penyusunan butir soal KPS dan pemberian skor butir KPS.
a.

Karakteristik pokok uji KPS
Secara umum, butir soal KPS dapat dibedakan dari pokok uji penguasaan

konsep. Pokok uji –pokok uji keterampilan proses memiliki beberapa karakteristik.
1) Pokok uji keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep (non concept
burdan). Hal ini diupayakan agar pokok uji tersebut tidak rancu dengan
pengukuran penguasaan konsepnya. Konsep dijadikan konteks. Konsep yang
terlibat harus diyakini oleh penyusun pokok uji sudah dipelajari siswa atau
tidak asing bagi siswa (dekat dengan keadaan sehari- hari siswa).
2) Pokok uji keterampilan proses mengandung sejumlah informasi yang harus
diolah oleh responden atau siswa, informasi dalam pokok uji keterampilan

proses dapat berupa gambar, diagram, grafik, data dalam tabel atau uraian
objek aslinya.
3) Aspek yang akan diukur oleh pokok uji keterampilan proses harus jelas dan
hanya mengandung satu aspek saja, misalnya interpretasi.
4) Sebaiknya ditampilkan gambar untuk membantu menghadirkan objek.
a. Penyusunan pokok uji KPS
Penyusunan pokok uji KPS menurut penguasaan masing- masing jenis
keterampilan prosesnya sebaiknya dipilih satu konsep tertentu untuk dijadikan
konteks, dengan mengingat karakteristik jenis keterampilan proses yang akan
diukur, sajikan sejumlah informasi yang perlu diolah, setelah itu siapkan
pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang diharapkan.
Tentukan pula bagaimana bentuk respon yang diminta, misalnya memberi tanda
silang pada huruf a/b/c atau memberi tanda cek dalam kolom yang sesuai, atau
menuliskan jawaban singkat tiga buah, atau bentuk lainnya.
b. Pemberian skor pokok uji KPS
Sebagaimana pokok uji pada umumnya, pokok uji keterampilan proses perlu
diberi skor dengan cara tertentu. Setiap respon yang benar diberi skor dengan
bobot tertentu, misalnya masing- masing 1 untuk pokok uji observasi diatas yang
berarti jumlah skornya 5. Untuk respon yang lebih kompleks, misalnya membuat
pertanyaan, dapat diberi skor bervariasi berdasarkan tingkat kesulitannya. Jika

pertanyaan berlatar belakang hipotesis diberi skor 3; pertanyaan apa, mengapa,
bagaimana diberi skor 2; pertanyaan yang meminta penjelasan diberi skor 1.41
5.

Kelebihan dan Kekurangan Keterampilan Proses Sains

a.

Kelebihan
1) Dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran.
2) Mengalami

sendiri

proses

untuk

mendapatkan

konsep-

konsep

pengetahuan.
3) Mengembangkan sikap ilmiah dan merangsang rasa ingin tahu siswa.
4) Mengurangi ketergantungan siswa terhadap orang lain dalam belajar.
5) Menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa.
6) Memiliki keterampilan- keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan
ilmiah sebagaimana yang biasa dilakukan para saintis.
b.

Kekurangan
1) Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya.
2) Jumlah siswa dalam kelas harus relatif kecil, karena setiap siswa
memerlukan perhatian guru.
3) Memerlukan perencanaan dengan sangat teliti.
4) Tidak menjamin bahwa setiap siswa akan dapat mencapai tujuan sesuai
dengan tujuan pembelajaran.

41

Nuryani Y, Rustaman, dkk. Strategi Belajar Mengajar Biologi (Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia, 2003), h. 195.

5) Sulit membuat siswa turut aktif secara merata selaama berlangsungnya
proses pembelajaran.42

D. Motivasi Belajar
1. Pengertian Motivasi Belajar
Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya pengerak dari dalam dan
didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi intern
(kesiapsiagaan). Berawal dari motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai
daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat
tertentu

terutama

bila

kebutuhan

untuk

mencapai

tujuan

sangat

dirahasiakan/mendesak.43
Menurut Hamzah B uno motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan
sebagai kekuatan yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam
individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.44 Motivasi
merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha
mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi
kebutuhannya.
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Sebagai bantuan terhadap proses perkembangan sejak lahir dan seterusnya,
tingkahlaku manusia itu dipengaruhi oleh sekumpulan keinginan dan cita- cita
yang potensial yang bekerja sebagai daya-pendorong dan penggerak dalam
kegiatan-kegiatan hidupnya. Menurut Mc. Donald yang dikutip Oemar Hamalik
mengatakan bahwa: Motivation is an energy change within the person
characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction .45
Pendapat di atas menunjukkan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai daya
penggerak yang tumbuh dalam diri seseorang untuk melaksanakan sesuatu guna
mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya motivasi adalah perubahan energi dalam
diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk
mencapai tujuan). Motivasi ada tiga unsur yang berkaitan, yaitu sebagai berikut.
1.

Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahanperubahan dalam motivasi timbul dari perubahan- perubahan tertentu di dalam
sistem neuropisiologis dalam organisme manusia, misalnya karena terjadi
perubahan dalam sistem pencernaan maka timbul motif lapar. Tapi ada juga
perubahan energi yang tidak diketahui.

2.

Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan (affective arousal). Mula-mula
merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana
emosi ini menimbulkan kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin bisa
dan mungkin juga tidak, kita hanya dapat melihatnya dalam perbuatan.
Seorang terlibat dalam suatu diskusi. Karena dia merasa tertarik pada masalah
45
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yang akan dibicarakan maka suaranya akan timbul dan kata-katanya dengan
lancar dan cepat keluar.
3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang
bermotivasi mengadakan respons-respons yang tertuju ke arah suatu tujuan.
Respons-respons itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh
perubahan energi dalam dirinya. Setiap respons merupakan suatu langkah ke
arah mencapai tujuan, misalnya si A ingin mendapat hadiah maka ia akan
belajar, bertanya, membaca buku, dan mengikuti tes. Oleh sebab itulah
mengapa

setiap

manusia

membutuhkan

motivasi

khususnya

dalam

kehidupan.46
Belajar menurut Sardiman dimaknai sebagai usaha penguasaan materi
pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju keterbentukannya
kepribadian seutuhnya dengan penambahan pengetahuan. Penggabungan kedua
kata di antara motivasi dan belajar akan mempunyai pengertian bahwa motivasi
belajar adalah daya upaya dalam diri siswa yang mendorongnya untuk menguasai
pengetahuan demi keberhasilan yang dicita-citakannya.
2.

Macam-macam Motivasi Belajar
Motivasi belajar dapat timbul karena adanya dua macam factor yang

mempengaruhinya, yaitu:
a. Motivasi Intrinsik, yakni berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan
kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
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b. Motivasi ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang
kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswasiswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada
umumnya dengan beberapa indikator atau unsure yang mendukung. Hal itu
mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator
motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan
keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya
harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5)
adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang
kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.47
Kegiatan belajar-mengajar peranan motivasi intrinstik maupun ekstrinsik
sangat diperlukan . Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan
inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan
kegiatan belajar. Perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi
adalah bermacam-macam. tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat,
dan kadang-kadang juga bisa kurang sesuai, hal ini guru harus hati-hati dalam
menumbuhkan dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik .Sebab
mungkin maksudnya memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntungkan
belajar siswa.
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Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan
belajar disekolah :
1. Memberi angka, Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya,
yakni berupa angka yang telah diberikan oleh guru. Siswa yang memperoleh
nilai baik, akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar,
sebaliknya siswa yang mendapat nilai (angka) kurang, mungkin menimbulkan
frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik.
2. Memberi hadiah, Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas
tertentu, misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang
dapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik, memberi hadiah para
pemenang sayembara atau pertandingan olah raga. Kuat dalam perbuatan
belajar.
3. Saingan/kompetisi, Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan
motif-motif sosial kepada murid. Hanya saja persaingan individual akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti : rusaknya hubungan
persahabatan, perkelahian, persaingan antar kelompok belajar.
4. Ego-involvement yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar
merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga
bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri.
5. Memberi ulangan, Penilaian ataupun ulangan secara kontinu akan mendorong
para siswa belajar
6. Mengetahui hasil

7. Pujian, Pemberian pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan
dengan berhasil besar manfatnya sebagai pendorong belajar. Pujian
menimbulkan rasa puas dan senang.
8. Hukum/sanksi.48
3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Menurut Oemar Hamalik ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi,

baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik diantaranya :
a. Tingkat kesadaran siswa akan kebutuhan yang mendorong tingkah
laku/perbuatannya dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapai.
b. Sikap guru terhadap kelas, guru yang bersikap bijak dan selalu merangsang
siswa untuk berbuat kearah suatu tujuan yang jelas dan bermakna bagi kelas.
c. Pengaruh kelompok siswa. Bila pengaruh kelompok terlalu kuat maka
motivasinya lebih cenderung ke sifat ekstrinsik.
d. Suasana kelas juga berbengaruh terhadap muncul sifat tertentu pada motivasi
belajar siswa.49
Belajar suatu tugas yang sangat erat dengan pelajar namun belum tentu hasil
yang diperoleh pelajar setingkat dengan hasil yang sama.Hal ini menunjukkan
adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pelajar diantaranya menurut Sumadi
Suryobroto adalah :
a.

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelajar, yaitu :
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Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002 ), h. 164
49
Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 121

1) Faktor-faktor non sosial
Kelompok faktor ini antara lain misalnya : keadaan udara, suhu udara,cuaca,
waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar.
2) Faktor-faktor sosial
Faktor sosial adalah faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu hadir
maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan jadi kehadirannya tidak
langsung.
b.

Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar;
1) Faktor-faktor fisiologis
Faktor ini masih dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a. Jasmani pada umumnya
b. Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu
2) Faktor-faktor psikologis

Menurut Arden N. Frandsen mengatakan bahwa hal yang mendorong seseorang
untuk belajar itu adalah sebagai berikut:
a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas
b. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan berkeinginan
untuk selalu maju.
c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan
teman-teman.

d. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai
pelajaran.50
Faktor-faktor tersebut di atas diperhatikan guna memperoleh hasil yang
sebaik-sebaiknya. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan faktor-faktor menurut
Bimo Walgito tersebut yaitu :
1.

Faktor anak/individu belajar, yang termasuk dalam faktor ini adalah,
kecerdasan, kesehatan dan kemampuan untuk belajar, hal ini dapat
mempengaruhi dalam proses belajar mengajar.

2.

Faktor lingkungan besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar,
seperti alat belajar, letak geografis, lingkungan, dan keadaan keluarga dan
sebagainya. Untuk itu harus termasuk dalam perhitungan masalah lingkungan.
Lingkungan harus diciptakan dalam tujuan pendidikan

3.

Bahan atau materi pelajaran akan menentukan cara atau metode mempelajari
antara bidang studi dengan demikian dibutuhkan metode yang berbeda,
dengan pertimbangan antara minat, kesungguhan, semangat dan percaya diri.

4.

Ciri-Ciri Motivasi Dalam Diri Seseorang
Adapun beberapa ciri-ciri untuk mengetahui motivasi dalam diri seseorang

sebagaiman dijelaskan oleh Sardiman A.M., yaitu :
1.

Tekun menghadapi tugas, tak berhenti sebelum selesai.

2.

Ulet menghadapi kesulitan, tak putus asa.
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3.

Lebih senang belajar sendiri

4.

Cepat bosan pada tugas rutin (berulang-ulang begitu saja)

5.

Dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu

6.

Senang memecahkan masalah atau soal.51
Apabila siswa memiliki ciri-ciri seperti diatas, maka siswa tersebut memiliki

motivasi yang kuat dalam belajarnya. Motivasi belajar yang kuat mutlak dimiliki
oleh siswa yang menginginkan kesuksesan belajar. Di sini guru dituntut untuk
membangkitkan motivasi belajar siswa dengan berbagai cara dengan inovasi yang
menarik minat siswa untuk belajar.
5.

Peranan Motivasi Dalam Belajar Dan Pembelajaran
Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan

perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar. Ada beberapa
peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain dalam
(a) menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, (b) memperjelas
tujuan belajar yang hendak dicapai, (c) menentukan ketekunan belajar.
1.

Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang

belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan, dan hanya
dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya.
2.

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar
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Erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar
sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati
manfaatnya bagi anak.

3.

Motivasi Menentukan Ketekunan Belajar
Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan berusaha

mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan memperoleh hasil yang
baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi belajar menyebabkan seorang tekun
belajar.52
E. Kajian Materi Sistem Eksresi
Sesuai standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan hasil pra
penelitian di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, Kompetensi Dasar yang harus
dicapai kelas XI berkaitan dengan kajian materi sistem eksresi sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tinjauan Kurikulum 2006 Materi Sistem Eksresi
Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

3. Menjelaskan struktur
3.5
dan fungsi organ
manusia dan hewan
tertentu,
kelainan/penyakit
yang mungkin terjadi
serta
implikasinya
pada salingtemas.
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Menjelaskan
keterkaitan antara
struktur,
fungsi,
dan proses serta
kelainan/penyakit
yang dapat terjadi
pada sistem eksresi
pada manusia dan
hewan (misalnya
ikan dan serangga).

Indikator
1. Mengidentifikasi
struktur alat-alat
ekskresi.
2. Membedakan fungsi
alat-alat ekskresi.
3. Menjelaskan hasil
dari proses ekskresi
seperti keringat,
urine, bilirubin, dan
biliverdin, CO2 dan
H2O (uap air)
4. Mengidentifikasi

Sub Konsep
1. Struktur dan fungsi
alat-alat eksresi
manusia yang
meliputi :
a. Paru-paru
b. Kulit
c. Ginjal
d. Hati
2. Proses eksresi pada
manusia.
3. Eksresi pada hewan.
4. Kelainan dan

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

Sub Konsep

proses eksresi pada
penyakit yang
ikan dan belalang.
terjadi.
5. Membedakan
5. Gangguan pada
struktur alat eksresi
sistem ekskresi,
ikan, belalang
antara lain
(ginjal).
albuminaria, nefritis,
6. Melakukan uji
polyuria dll
kandungan urin
sebagai tolak ukur
ada tidaknya
gangguan pada
proses pembentukan
urin.
7. Mendeteksi
penyebab
kelainan/penyakit
yang terjadi pada
sistem eksresi.
Sumber: Silabus Pembelajaran IPA SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2017/2018

Sesuai Standar Kompetensi pada Tabel 2.2, siswa dituntut untuk sampai tahap
mampu memahami, artinya bahwa pengembangan keterampilan Proses Sains
berpotensi dilakukan pada Standar Kompetensi (SK) ini. Pembelajaran
Kompetensi Dasar (KD) 3.5 “Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan
proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem eksresi pada manusia
dan hewan (misalnya ikan dan serangga)”, terdiri atas beberapa sub konsep antara
lain struktur dan fungsi alat-alat eksresi pada manusia, proses eksresi pada
manusia, eksresi pada hewan dan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem
eksresi.
Materi sistem eksresi dirasa cocok di gunakan untuk model pembelajaran POE
disertai jurnal belajar untuk mengukur keterampilan proses sains siswa dan
motivasi belajar siswa di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Dirasa cocok

karena pada materi sistem eksresi terdapat berbagai macam sub yang akan di
praktikumkan. Karena model pembelajaran POE siswa di ajak untuk memprediksi
suatu kejadian atau masalah kemudian mengamati langsung dengan praktikum dan
menjelaskan. Untuk mengukur keterampilan proses sains siswa juga dilihat pada
saat siswa melakukan kegiatan praktikum. Pada saat akhir mata pelajaran maka
siswa akan mendapat umpan balik atau repost dengan menggunakan jurnal belajar.
Siswa membuat jurnal belajar tentang apa yang sudah mereka praktikumkan
kemudian di kumpulkan pada guru. Kajian materi Sistem eksresi akan dijelaskan
dalam Tabel 2.3 dibawah ini.
Tabel 2.3
Kajian Materi Sistem Eksresi
N
o
1

Konsep
Mater
i
Struktur
dan
fungsi
alatalat
eksres
i
manus
i

Penjelasan
1.Ginjal

Urin yang dibuang setiap hari merupakan hasil dari sistem
urinaria. Pusat atau organ utama dari sistem urinaria adalah ginjal.
Ginjal adalah alat ekskresi yang penting dalam tubuh. Di dalam
tubuh terdapat sepasang ginjal yang terletak di dekat tulang
pinggang. Fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan air di
dalam tubuh, konsentrasi garam dalam darah, keseimbangan asam
dan basa darah, serta ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam.
Hal-hal tersebut terjadi karena ginjal dapat mengeluarkan secara
selektif sisa-sisa metabolisme dan air dalam jumlah tertentu.
Dengan begitu, komposisi cairan tubuh berada dalam keadaan

optimal.Gambar di atas menunjukkan bahwa ginjal yang
mengeluarkan urin, ureter yang menyalurkan urin ke kandung
kemih, uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Jadi
alat-alat pada sistem urinaria adalah ginjal, ureter, kandung kemih
dan uretra. Di dalam ginjal terjadi serangkaian proses penyaringan
(filtrasi) zat-zat sisa yang
beracun, penyerapan kembali
(reabsorpsi), dan pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi
leh tubuh (augmentasi).
Ginjal manusia berjumlah sepasang terletak pada
rongga perut di atas garis pinggang. Secara singkat letak
ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena di atas ginjal
kanan terdapat organ hati. Sungguh di sinilah kebesaran
Allah kembali diperlihatkan seandainya saja kita coba
bayangkan kalau ginjal kanan terletak sama dengan ginjal kiri
mungkin ginjal kanan kita akan menabrak hati. Dalam surat
al-infithar ayat 6-8 Allah menjelaskan :

َٰٓ
ۡل
َۡ َ ۡٱلَّ ِري ۡ َخلَق٦ۡ ٌن
ِۡ ِّل ۡٱل َن ِس
َۡ َّك ۡ ِب َسب
َۡ ي ۡ َها ۡ َغس
ُۡ ٱۡلً َٰ َس
ِ ۡ ۡ ٌََٰأٌَُّهَا
ۡ٨ۡل
َۡ ًَۡأَيِّۡۡصُى َز ٖۡةۡ َّهاۡ َشآَٰ َۡءۡ َز َّمب
َٰۡٓ ِۡۡف٧ۡل
َۡ َلۡفَ َع َدل
َۡ فَ َس َّى َٰى

Artinya : Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah,
Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan
kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang,
dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun
tubuhmu. (QS. Al Infithar: 6-8)

2. Paru-Paru

Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut. Paru-paru
mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air
dalam bentuk uap air yang merupakan sisa-sisa metabolisme. Pada
sistem pernapasan, paru-paru berfungsi menarik O2 dari atmosfer
ke dalam tubuh dan mengeluarkan CO2 dari darah ke atmosfer (luar
tubuh). Oleh karena itu, paru-paru dapat dimasukkan ke dalam
organ ekskresi karena berfungsi mengeluarkan CO2 dan uap air
hasil metabolisme sel-sel tubuh.
Dalam paru-paru terdapat lobus (belahan paru-paru). Paru-paru
kanan ada tiga lobus dan paru-paru kiri ada dua lobus setiap lobus
terdapat lobula setiap ujung lobula ada kantong-kantong kecil yang
merupakan kantong udara paru-paru. Terdapat alveoli tempat
terjadinya petukaran gas antara oksigen dan karbondioksida.
Dinding alveoli sangat tipis dan basah sehingga mempermudah
pertukaran gas, setelah udara masuk ke alveolus oksigen masuk ke
didnding alveolus dan segera memasuki dinding kapiler darah.
Sebaliknya, karbondioksida dan air akan terlepas dari darah dan
masuk ke alveoli dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh.
3.Hati

Hati adalah organ yang terletak di sebelah kanan atas rongga
perut di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar yang
terdapat di dalam tubuh kita. Hati memiliki beberapa fungsi, seperti
memproduksi protein plasma; pusat metabolisme protein, lemak,
dan karbohidrat, pusat penetralan zat-zat beracun dan gudang
penyimpanan berbagai zat. Dalam proses ekskresi, hati berfungsi
menghasilkan cairan empedu. Hati terbagi atas dua belahan utama
yaitu, kanan dan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan
terletak di bawah diafragma dan permukaan bawah tidak rata
memperlihatkan lekukan. Empedu dibentuk disela-sela kecil di
dalam sel hati, dan dikeluarkan melalui kapiler empedu yang halus.

Hati juga mampu untuk mengubah amonia menjadi urea
yang tidak berbahaya dan dikeluarkan bersama urin.
Sungguh luar biasanya Allah Swt menciptakan organorgan ini,seperti di atas tadi
yaitu hati dimana hati mampu
mengubah amonia yakni zat yang bersifat racun menjadi urea
zat yang tidak bersifat racun. Allah layaknya menciptakan
penetralisir racun di dalam tubuh kita sendiri sehingga
menjadi aman dan tidak berbahaya bagi tubuh kita lagi Allah
telah mendesain dengan begitu rapi dimana setiap yang Allah
ciptakan pasti akan ada manfaatnya dan manfaat itu pasti akan
dirasakan oleh manusia itu sendiri sungguh besar nikmat
Allah kepada kita. Dalam surat Ali „imran ayat 191 Allah
berfirman:

ٗ ۡوقُع
ًُۡوى ۡ ِف
َّۡ ُوى ۡٱ
َۡ ٱلَّ ِر
َ ۡو َعلَ َٰى ۡ ُجٌُى ِب ِهن ۡ َوٌَخَفَ َّنس
َ ٌي ٌَۡر ُمس
َ ُىدا
َ ّللَ ۡ ِق ٍََٰ ٗوا
ۡل ۡفَقٌَِا
ِۡ ث ۡ َۡوٱۡلَز
ِۡ ق ۡٱل َّس َٰ َو َٰ َى
َ ٌَض ۡ َزبٌََّاۡ َها ۡخَ لَقجَ ۡ َٰهَ َراۡ َٰبَ ِط ٗٗل ۡسُب َٰ َح
ِ َخل
ۡ ۡ٠٩٠ۡاز
ِۡ ٌَّابۡٱل
َ َع َر
Artinya: Dan mereka mentafakkuri (memikirkan) tentang
penciptaan langit dan bumi (lalu berkata): ‘Ya Tuhan kami,
tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia; Maha Suci
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS Ali ‘Imran:
191).

4. Kulit

Sumber : www. Scollege.edu

Kulit pada manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai
pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, peraba, tempat sintesis
vitamin D, serta pelindung jaringan di bawahnya. Dalam kajian
ekskresi, kulit berfungsi membantu mengatur suhu, dan
mengendalikan hilangnya air dalam tubuh, dan mempunyai sedikit
kemampuan ekskretori, sekretori, dan absorpsi.
Kulit secara garis besar dibagi menjadi 3 lapisan kulit saja yaitu
paling permukaan ada lapisan epidermis yang ditengah-tengah ada
lapisan dermis dan paling bawah ada lapisan hypodermis atau
lapisan endodermis. Lapisan epidermis ada lima bagian yaitu
stratum korneum, stratum lucidum, stratum granulosum , stratum
spinosum ini banyak juga dikenal dengan stratum germinativum
dan stratum basal. Stratum korneum dan stratum lucidum adalah sel
yang paling sering mengelupas karena cepat mengalami kematian
dan paling sering berganti. Stratum granulosum ini terdapat pigmen
melanin yang terdapat pada kulit. Stratum spinosum atau
germinativum ada bagian sel yang paling aktif membelah. Jadi
bagian atas akan membentuk sel-sel kulit baru dari stratum
germinativum karena mengganti sel mati menjadi sel yang baru.
Ada salah satu ayat dalam Al-Qur‟an yang menarik perhatian para
ulama dan ilmuwan, khususnya mereka yang memiliki spesialisasi
disiplin ilmu kedokteran kulit. Ayat ini menjelaskan tentang
pedihnya siksa neraka. Dan salah seorang pakar kulit, Prof. Tagada
Sahlul, dari Universitas Chiang Mai, menjadi beriman (masuk
Islam) setelah membaca dan memahami ayat ini :

ْ ٌيۡ َمفَس
َۡج َتجۡ ُجلُى ُدهُن
َۡ ىۡٱلَّ ِر
َّۡ ِإ
ِ ًُۡواۡ َبِۡا ٌََٰ ِخٌَاۡ َسى َ ًُۡص ِلٍ ِهنًۡ َٗازاۡ ُملَّ َوا
ْ ُبَ َّدل ٌََٰهُن ۡ ُجلُىدًاۡغٍَ َسهَاۡلٍَِ ُروق
ً اى ۡ َع ِز
ٌۡزاۡ َح ِن ٍٗوا
َّۡ اب ۡ ِإ َّى ۡٱ
َۡ ٞۗ ىا ۡٱل َع َر
َ ّللَ ۡ َم
ۡ ۡ٥٦

Artinya: Sesungguhnya, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat
Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap

kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar
mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana, (QS. An-Nisa: 56).
Allah SWT menciptakan kulit dengan struktur dan sistem yang
luar biasa. Secara topografis, kulit manusia sangat berbeda dengan
kulit berbagai jenis makhluk lain, seperti hewan mamalia dan reptil.
Sebagaian kulit hewan memiliki banyak bulu yang melapisi
sebagian besar permukaan kulit tubuhnya. Sedangkan pada kulit
manusia, bulu tidak menyebar dengan kuantitas yang rata di seluruh
permukaan kulit. Ada permukaan kulit yang memiliki kuantitas
bulu yang tipis serta jarang-jarang, ada pula bagian pada permukaan
kulit yang memiliki kuantitas bulu yang cukup lebat. Seperti kumis,
janggut, alis, dan bulu mata pada wajah. Tidak hanya akibat efek
dan fungsi-fungsi biologis tertentu yang menyebabkan tumbuhnya
kumis, janggut, alis dan bulu mata, tetapi juga fungsi-fungsi estetika
yang memang telah Allah SWT atur sedemikian rupa.
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Sumber : www.blogeducation.com/2013/04
Proses pembentukan urin terjadi di bagian nefron. Pembentukan
urine terjadi melalui tiga proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan
sekresi.Proses pembentukan urin dimulai dengan penyaringan
(filtrasi) yang terjadi di badan Malpighi darah yang ada di dalam
glomerulus mengandung garam (NaCl), air, urea, gula, vitamin,ion
anorganik dan zat lain mengalami penyaringan yang masih berguna
bagi tubuh, kecuali yang bermolekul besar separti sel darah dan
molekul protein hasil filtrat masuk ke ruangan kapsula bowman
diubah menjadi filtrat glomerulus (urin primer).
Reabsorpsi zat-zat yang masih berguna diserap kembali oleh
pembuluh darah dari urine primer misalnya asam amino, glukosa,
vitamin, garam anorganik (NaCl) yang berlangsung di tubulus
kontortus prosimal, lengkung henle, tubulus kontortus distal dan.
Hasilnya berupa urin sekunder yang sudah tidak mengandung lagi
asam amin, glukosa dan vitamin.
Augmentasi penambahan zat-zat yang tidak di butuhkan lagi
oleh tubuh yang terjadi di tubulus kontortus proksimal, lengkung

Henle dan tubulus kontostus distal misalnya urea sehingga
menghasilkan urin tersier (urin sesungguhnya). Urin sebenarnya
akan masuk ke pelvis ginjal melalui tubulus kolektivus, selanjutnya
melalui ureter dan masuk ke vesika urinaria(kantong kemih). Dari
ginjal untuk sementara waktu urin ditampung dalam kandung urin
(vesika urinaria) sampai 300 cc. pengeluaran urin diatur oleh katup
sfinkter. Jumlah urin yang dihasilkan tergantung dari jumlah air
yang diminum, hormon insulin, dan hormon ADH yang dihasilkan
oleh kelenjar hipofisis. ADH berfungsi merangsang reabsorpsi air,
sehingga jumlah urin akan berkurang.

4

Sistem
eksres
i pada
hewan

Organ ekskresi pada ikan adalah sepasang ginjal yang disebut
opistonefros. Opistonefros ini berbentuk lonjong dan berwarna
cokelat. Opistonefros berhubungan dengan sistem reproduksi
sehingga disebut dengan organ urogenital. Insang yang
mengeluarkan CO2 dan H2O dan kulit mengandung kelenjar kulit
untuk mengeluarkan cairan lender sehingga tubuhnya licin untuk
mempermudah pergerakannya.

5
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Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan larutan yang
ada di sekitarnya, ikan yang hidup di air laut dan air tawar
mempunyai proses ekskresi yang berbeda. Ikan air laut banyak
minum namun sedikit mengeluarkan urin. Garam-garam yang
masunk bersama air akan dikeluarkan secara aktif melalui insang.
Sebaliknya, ikan air tawar sedikit minum namun banyak
mengeluarkan urin.
a. Diabetes insipidus yaitu penyakit ini disebabkan karena jumlah
ADH dalam tubuh seseorang menurun. Penderita penyakit ini
akan sering buang air kecil, bisa mencapai 20 - 30 kali lebih
banyak dari orang sehat.
b. Albuminuria : Penyakit ini disebabkan akibat adanya kerusakan
alat-alat filtrasi pada ginjal, sehingga urin masih mengandung
senya-wa albumin atau protein.
c. Nefritis : Penyakit nefritis disebabkan adanya infeksi bakteri
tertentu pada glomerulus, akibatnya glomerulus akan mengalami
gangguan.Akhirnya, air akan tertimbun pada kaki sehingga
menyebabkan kaki membengkak yang (edema). Apabila terjadi
kelainan pada ginjal yang menyebabkan disfungsi ginjal atau
gagal ginjal maka seseorang harus menjalani cangkok ginjal
atau melakukan cuci darah di samping merupakan upaya untuk
mengganti fungsi ginjal.
d. Anuria merupakan penyakit akibat adanya kerusakan pada
glomerulus. Sehingga urin tidak dapat diproduksi.
e. Batu Ginjal karena suatu endapan garam kalsium di dalam
rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih.
f. Uremia yaitu kondisi yang ditandai dengan penimbunan urea
dalam darah
g. Poliuria yaitu kondisi urin yang sangat encer dan berjumlah
banyak karena kegagalan nefron untuk reabsorbsi.

ُ ۡ َوإِ َذاۡ َه ِسض
ۡ ۡ٨١ۡجۡفَهُ َىٌَۡشفٍِ ِي
Artinya: dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (Q.S
Ash Syu‟ara : 80)
Pada surat As Syu‟araa menjelaskan tentang seseorang yang sakit
dan akan di sembuhkan oleh allah. Disini dibahas bahwa

semua organ tubuh akan terdapat suatu gangguan seperti saat
salah satu organ tubuh kita ada yang rusak maka akan
terganggu organ yang lain dan organ tersebut tidak dapat
berfungs dengan baik.
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Sistem eksresi adalah sistem organ dalam tubuh yang
membantu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh
yang apabila tidak dikeluarkan oleh tubuh akan sangat
berbahaya bagi tubuh karena zat-zat metabolisme itu sendiri
adalah hasil perombakan zat makanan yang sudah tidak
berguna lagi bagi tubuh dan umumnya bersifat racun seperti
amonia,urea,CO2,H2O dan zat warna empedu. Pada dasarnya
CO2 dan H2O adalah zat yang tidak berbahaya bagi tubuh
tetapi apabila kadarnya terlalu berlebihan juga akan sangat
membahayakan proses kerja tubuh,kita analogikan saja tubuh
kita layaknya seperti sebuah pabrik yang mengeluarkan
sebuah polusi(asap) setiap hari dan asap itu harus dikeluarkan
melalui cerobong-cerobong yang ada di bangunan pabrik
begitupun dengan tubuh kita yang setelah melakukan kerja
dalam hal ini adalah sebuah proses metabolisme maka akan
mengeluarkan zat-zat sisa yang apabila tidak dikeluarkan
lewat sistem eksresi akan sangat membahayakan tubuh kita
begitu pentingnya sistem eksresi sehingga sistem ini menjadi
salah satu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Mengapa
demikian? Menurut saya sistem ekskresi adalah salah satu
keajaiban dari Allah Swt yang luar biasa bagaimana tidak?
Melalui sistem inilah racun-racun yang menganggu kerja
tubuh dan zat-zat dalam tubuh harus dikeluarkan,ini adalah
salah satu kebesaran dari Allah bagaimana sebuah sistem
organ memberikan contoh kepada manusia bahwa hendaklah
manusia membuang hal-hal atau sifat-sifat yang buruk dari
dalam dirinya karena percuma itu tidak akan ada gunanya
Subhanallah.
Selain berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa
metabolisme,dalam perannya sistem ekskresi juga berfungsi
untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan
osmosis lingkungan serta mengatur sebagian besar penyusun
cairan tubuh. Sistem ekskresi tersusun atas empat organ atau
alat yang memiliki peran masing-masing di antaranya yaitu
ginjal(ren),hati(hepar),kulit dan paru-paru(pulmo). Allah
telah mendesain organ-organ tersebut dengan begitu rapi dan
tertata serta memiliki struktur tersendiri yang berkaitan
dengan fungsinya sehingga proporsi kerjanya sungguh luar

biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-tiin ayat 4
yakni:

ۡ ۡ٤ٌۡن
ٖۡ يۡحَق ِى
ِۡ ًۡأَح َس
َٰۡٓ ِيۡف
َۡ ٱۡلً َٰ َس
ِ ۡۡلَقَدۡۡخَ لَقٌَا
Artinya : sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.(QS.At-tiin:4)

E. Penelitian Relevan
Puji Rahayu, Arif Widiyatmoko, Hartono dalam Penelitianya yang berjudul
“pengaruh strategi POE (predict-observe-explain) dengan metode learning
journals dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman konsep
dan keterampilan proses sains” disimpulkan bahwa Penerapan Strategi POE
(Predict-Observe-Explain)

dengan

metode

Learning

Journals

dalam

pembelajaran IPA dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan
proses sains peserta didik. Peningkatan pemahaman konsep juga dibuktikan
dari hasil uji t-test yang diperoleh bahwa thitung lebih besar dari ttabel, sehingga
disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman konsep anatara kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Dan pada keterampilan proses sains dari
hasil observasi diperoleh bahwa KPS kelompok eksperimen lebih baik
daripada kelompok kontrol. Terbukti dari hasil uji t-test skor observasi KPS
diperoleh simpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara KPS
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

M.P. Restami, K. Kusuma, M. Pujiani dalam penelitianya yang berjudul
“pengaruh model pembelajaran POE (predict-observe-explain) terhadap
pemahaman konsep fisika dan sikap ilmiah ditinjau dari gaya belajar peserta
didik” disimpulkan bahwa aspek aspek yang diukur dalam sikap ilmiah
peserta didik meliputi rasa ingin tahu, respek terhadap bukti dan fakta,
kemauan untuk mengubah pandangan, berfikir kritis kreatif dan jujur.
Kemudian aspek yang diukur dalam pemahaman konsep meliputi kemampuan
menginterprestasi,

memberikan

contoh,

mengklasifikasi,

merangkum,

menduga, membandingkan, dan menjelaskan. Data analisis menggunakan
statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan anava dua jalur
dengan desain faktorial 2x3. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh
interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar terhadap pemahaman
konsep fisika dan sikap ilmiah peserta didik.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tersebut
peneliti berkeinginan melakukan penelitian tentang pengaruh model
pembelajaran POE (predict-observe-explain) disertai jurnal belajar terhadap
keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa kelas XI di SMA
Gajah Mada Bandar Lampung.

F. Kerangka Berpikir
Biologi merupakan salah satu bagian dari sains yang memiliki kajian cukup
luas karena terdiri dari berbagai konsep tentang kehidupan. Konsep-konsep dalam

biologi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengaitkan konsep
biologi dengan kehidupan sehari-hari akan membuat pembelajaran lebih bermakna
dan bukan sekedar pembelajaran yang hafalan. Pembelajaran yang melibatkan
siswa melalui kegiatan eksperimen, selain siswa dapat mendengar penjelasan
guru siswa juga dapat melihat dan mengalami fenomena yang sedang dipelajari.
Peristiwa belajar berlangsung lebih efektif jika siswa berhubungan langsung
dengan objek yang sedang dipelajari dan ada di lingkungan sekitar. Pelajaran
biologi berupaya untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan tentang
cara mengetahui dan cara mengerjakan yang dapat membantu siswa untuk
memahami alam sekitar.
Keterampilan proses sains dapat digunakan sebagai wahana penemuan dan
pengembangan konsep, prinsip, dan teori. Keterampilan Proses Sains adalah
kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami,
mengembangkan

dan

menemukan

ilmu

pengetahuan

khususnya

pada

pembelajaran sains (Biologi) dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses belajar
mengajar yang ingin dicapai. KPS sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal
untuk menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan sains, memperoleh
pengetahuan baru serta mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki.
Keteramplan proses sains siswa juga harus memiliki dorongan yang kuat dari
dalam diri siswa sendiri maupun dorongan dari luar diri siswa tersebut. Dorongan
ini lazim disebut dengan motivasi. Keterampilan proses sains dan motivasi belajar
dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai pembelajaran sains, demi tercapainya

tujuan dari pembelajaran Biologi yang ideal maka dibutuhkan serangkaian
keterampilan proses sains yang dikemas dalam bentuk pembelajaran riil yang
dapat menggiring siswa dalam penemuan konsep. Keterampilan proses sains dapat
diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan
intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan
mendasar yang pada prinsipnya ialah ada dalam diri siswa. Keterampilan proses
sains dapat mendorong siswa untuk menemukan sendiri fakta, konsep,
pengetahuan serta menumbuhkan nilai yang dituntut dan sikap ilmiah.
Pelaksanaan keterampilan proses sains memerlukan suatu model pembelajaran
yang lebih menarik. Salah satu model yang sesuai dengan keterampilan proses
sains adalah POE, dengan model ini siswa didorong untuk terlibat aktif dalam
proses pembelajaran serta dapat merumuskan masalah dan hipotesisnya sendiri.
Agar lebih menarik dalam proses pembelajaran siswa dapat menggunkan media
jurnal belajar untuk memantau aktivitas-aktivitas belajar yang telah dilakukan
siswa dalam pembelajaran. Jurnal belajar dapat dianggap sebagai progress report
maupun rekaman proses atas tugas yang dipikul siswa.

Pembelajaran Biologi Materi Sistem Eksresi

Model Pembelajaran

Jurnal Belajar

POE

Keterampilan

Motivasi Belajar

Proses

Biologi Siswa

Sains
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengobservasi
Mengklasifikasi
Menginterpretasi
Memprediksi
Mengkomunikasikan
Megajukan pertanyaan
Mengajukan hipotesis
Merencanakan
percobaan
9. Menggunakan
alat/bahan/sumber
10. Menerapkan konsep
11. Melakukan percobaan

1. Adanya hasrat dan
keinginan berhasil
2. Adanya dorogan dan
kebutuhan dalam
belajar
3. Adanya harapan dan
cita-cita masa depan
4. Adanya penghargaan
dalam belajar
5. Adanya kegiatan
menarik dalam belajar
6. Adanya lingkungan
belajar yang kondusif.
Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian

G. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Oleh sebab itu, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1.

Terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
dengan model Direct Intruction terhadap keterampilan proses sains.

2.

Terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
dengan model Direct Intruction terhadap motivasi belajar.

3.

Terdapat interaksi antara pembelajaran model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar dengan motivasi belajar biologi siswa terhadap keterampilan
proses sains.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kuantitatif, data penelitian
berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.53 Data yang diambil
menggunakan instrumen penelitian, kemudian dianalisis bagaimana keterampilan
proses sains dan motivasi belajar setelah kegiatan tersebut, oleh sebab itu
penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen.
Penelitian ini mengunakan eksperimen Factorial Design (Desain Faktorial).
Desain Faktorial ini adalah modifikasi desain posttes kelas kontrol yang
membolehkan investigasi dengan variabel bebas tambahan.54 Penelitian ini
melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen adalah kelas yang memperoleh
perlakuan pemberian model pembelajaran POE (Predict, observe, explain) disertai
jurnal belajar (X1). sedangkan kelas kontrol adalah kelas memperoleh
pembelajaran Biologi

53

dengan menggunakan model

pembelajaran

Direct

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7.
54
Jack R. Fraenkel dan Norman E Wallen, How To Design And Evaluate Research In Education
Seventh Edition . Terj. Prof. Fransiska Sudargo Tapilow (Bandung: UPI, 2017), h. 21.

Interaction (X2).55 Penelitian ini Variabel terikatnya yaitu keterampilan proses
sains (Y1) dan Motivasi belajar (Y2). Rancangan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah desain faktorial 2 x 3.
Diagram desain penelitian ini adalah sebagai berikut:
Treatment
Control
Treatment
Control

X1
X2
X1
X2

Y1
Y1
Y2
Y2

O
O
O
O

Tabel 3.1
Desain Faktorial Penelitian
Keterampilan Proses Sains

Perlakuan (Ai)
Tinggi (B1)
Pembelajaran Model POE
disertai Jurnal
Belajar(A1)
Pembelajaran Model
DI(A2)

Motivasi Belajar (Bj)
Sedang
Rendah
(B2)
(B3)

A1B1

A1B2

A1B3

A2B1

A2B2

A2B3

Keterangan:
AiBj : Rata-rata keterampilan proses sains dan motivasi belajar dengan menggunakan
model POE disertai jurnal belajar biologi dan menggunakan model DI pada siswa
yang memiliki keterampilan proses sains dan motivasi belajar.
i(1,2) : 1= model POE disertai jurnal belajar, 2= model pembelajaran DI
j(1,2,3) : siswa yang mempunyai keterampilan proses sains dan motivasi belajar
tinggi, sedang, dan rendah.

55

Riyanto, Metodologi Pendidikan, (Jakarta: SIC, 2011), h. 43

B.

Variabel Penelitian
Penelitian ini mencakup dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel

terikat. Dua variabel tersebut adalah sebagai berikut :
1. Variabel bebas dinyatakan dengan X (variabel bebas) yaitu variabel yang
cenderung mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model
pembelajaran. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan
model POE (Predict, Observe, and Explain) disertai jurnal belajar.
2. Variabel terikat atau variabel yang cenderung dapat dipengaruhi oleh variabel
bebas, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah keterampilan proses
sains dengan lambang (Y1) dan Motivasi belajar siswa dengan lambang (Y2).
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1.

Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI tahun pelajaran

2017/2018 SMA Gajah Mada Bandar Lampung.
2.

Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2. Satu

kelas sebagai kelas eksperimen (XI IPA 1) yang mendapat perlakuan model POE
disertai jurnal belajar, sedangkan kelas kontrol (XI IPA 2) yang menggunakan
model DI.

3.

Teknik Sampling
Untuk menentukan sampel yang akan diambil dari populasi yang ada maka

peneliti menggunakan teknik total sampling. Total sampling adalah teknik
pengambilan sempel dimana jumlah sempel sama dengan populasi. karena pada
kelas XI SMA Gajah Mada hanya terdapat empat kelas, dua kelas IPA dan dua
kelas IPS karena pada penelitian ini yang dibutuhkan adalah kelas IPA sehingga
hanya dua kelas yang akan di pakai yaitu kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 yang
berjumlah 72 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa pada dua kelas,
yaitu peserta didik kelas XI IPA 1 dan ditetapkan sebagai kelas eksperimen, pada
siswa kelas XI IPA 2 dan ditetapkan sebagai kelas kontrol.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data merupakan faktor pendukung yang diperlukan peneliti untuk sumber
informasi suatu penelitian. Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan
instrumen penelitian berupa:
1.

Tes
Tes digunakan untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa. Tes yang

akan diberikan kepada siswa berbentuk soal essay. Tes ini berupa tertulis,
penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap indikator-indikator
keterampilan proses sains pada materi sistem eksresi.

2.

Observasi
Observasi digunakan dalam pengumpulan data karena berkenaan dengan

perilaku manusia, proses kerja, ataupun gejala-gejala alam pada responden yang
diteliti. Lembar observasi ini berisi semua indikator keterampilan proses sains
yang diadopsi dari framework Muh. Tawil dan Liliasari.
3.

Angket
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket

karena digunakan untuk mengukur motivasi belajar siwa. Berdasarkan dari bentuk
teknik pengukuran angket, yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah skala
likert untuk mengukur motivasi belajar siswa. Hasil berupa kategori angket
motivasi belajar ini yakni mendukung (pernyataan positif) atau menolak
(pernyataan negatif).
4.

Dokumentasi
Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto dan vidio pada saat proses

penelitian berlangsung.
E. Instrumen Penelitian
Prinsip penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur
yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena tersebut disebut variabel
penelitian.56 Instrumen dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 3.2
Instrumen Penelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen
Jenis
Instrumen

No.

1

2

3

4

5

Tes
Keterampilan
Proses sains
Lembar
observasi
Keterampilan
proses sains
Angket
Motivasi
belajar biologi
siswa
Lembar
Observasi
Motivasi
Belajar
Catatan
Lapangan

Tujuan Instrumen
Mendeskripsikan dan
menganalisis kemampuan
keterampilan proses sains
siswa sesudah menggunakan
model POE
Mendeskripsikan dan
memberi skor keterampilan
proses sains pada praktikum
materi sistem eksresi.
Mendeskripsikan motivasi
belajar biologi siswa pada
materi sistem eksresi.
Mendeskripsikan dan
memberi skor motivasi
belajar pada saat proses
pembelajaran
Mencatat dan mengambarkan
keadaan yang telah terjadi
dalam penelitian

Sumber
Data

Waktu

Siswa

Akhir kegiatan
pembelajaran

siswa

Selama proses
pembelajaran

siswa

Pada akhir
prose
pembelajaran

siswa

Selama proses
pembelajaran

peneliti

Selama proses
penelitian

Beberapa uraian jenis instrumen pada penelitian ini adalah :
1.

Tes Keterampilan Proses Sains
Instrumen penelitian untuk tes keterampilan proses sains peserta didik yaitu

menggunakan soal essay berdasarkan indikator keterampilan proses sains. Tujuan
digunakannya tes ini yaitu untuk mengetahui keterampilan proses sains peserta
56
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Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Bandung: Alfabeta,2013), h.

didik dalam pembelajaran Biologi. Bahan soal diambil dari pelajaran Biologi SMA
pada kelas XI semester genap dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan
oleh SMA Gajah Mada Bandar Lampung. Pokok bahasan yang diambil yaitu
sistem eksresi. penyusunan soal diawali dengan kisi-kisi soal beserta alternatif
kunci jawaban masing-masing butir soal. Nilai keterampilan proses sains peserta
didik diperoleh dari pensekoran terhadap jawaban peserta didik tiap butir soal.
Indikator keterampilan proses sains menjadi pedoman pembuatan kisi-kisi
soal tes keterampilan proses sains. Pedoman pembuatan kisi-kisi soal tes
keterampilan proses sains disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Kisi-Kisi Soal Keterampilan Proses Sains

No.

Indikator
Keterampilan
Proses Sains

1

Mengobservasi

2

Mengklasifikasi

3

menginterpretasi

4

Memprediksi

5

Mengkomunikasikan

6

Mengajukan
pertanyaan

7

Mengajukan
Hipotesis

Sub Indikator
Menggunakan berbagai
alat indra
Mencari
dasar
pengelompokan
Menghubung-hubungkan
hasil pengamatan
Mengemukakan apa yang
mungkinterjadi pada
keadaan belum terjadi
Menjelaskan
hasil
percobaan
Mengajukan pertanyaan
yang berlatar belakang
hipotesis
Mengetahui bahwa ada
dari satu kemungkinan
penjelasan dari suatu
kejadian

Nomer
So
al
1, 2
12, 4
5, 6, 7
8, 9,
10,
11
13, 14,
3
15, 16,
17

18, 19

8

Merencanakan
percobaan

Menentukan apa yang
dilaksanakan berupa
langkah kerja

20, 21,
22

9

Menggunakan
alat/bahan/sumb
er

Memakain
alat/bahan/sumber

23, 24,

10

Menerapkan konsep

11

Melakukan
percobaan

Menggunakan
konsep
pada pengalaman baru
untuk menjelaskan apa
yang sedang terjadi
Melakukan
percobaan
sesuai
langkahlangkah
percobaan
yang
sudah
direncanakan

26, 27

28, 29,
30

Pada penelitian ini digunakan standar mutlak untuk menentukan nilai yang
diperoleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan formula sebagai berikut:57

Keterangan:
Skor mentah
Skor maksimum ideal

: skor yang diperoleh siswa
: skor maksimum x banyaknya soal

Tabel 3.4
Klasifikasi Indeks Persentase Keterampilan Proses Sains. 58
No
1
2
3
4
5

57

Persentase
>85%
70%-85%
55%-70%
40%-55%
40%

Keterangan
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 318.
Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 102.
58

2.

Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains
Instrumen ini digunakan untuk menilai Keterampilan Proses Sains peserta

didik selama proses praktikum materi sistem eksresi. Lembar observasi memiliki
24 pernyataan yang disusun berdasarkan indikator-indikator Keterampilan Proses
Sains. Lembar observasi diisi dengan tanda Check list pada jawaban “Ya” atau
“Tidak”, yang menilai atau observernya adalah guru dan peneliti. Keterampilan
Proses Sains peserta didik dapat diketahui melalui bobot nilai dalam lembar
observasi. Bobot nilai untuk jawaban “Ya” adalah satu, sedangkan jawaban
“Tidak” adalah nol.
Validitas lembar observasi keterampilan proses sains kelompok praktikum
dilakukan dengan cara berkonsultasi langsung meminta expert judgement
mengenai bahasa, kesesuaian materi, struktur isi melalui uji ahli dan dosen
pembimbing skripsi.
3. Angket Motivasi Belajar
Data angket respon peserta didik yang diterapkan pada proses pembelajaran
dianalisis dengan cara menghitung presentase jawaban peserta didik menggunakan
rumus berikut:59

Tabel 3.5
Kategori Pengelompokan Motivasi Belajar Siswa
59

Suharsimi arikunto. Op.Cit. h. 93.

No.
1

Interval
X ≥ x + SD
X – SD ≤ X < x + SD
X < x – SD

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Ket : x : Rata-rata
SD : Standar Deviasi
F. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian
Terdapat dua instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berupa
soal essay dan lembar observasi. Kedua intrumen yang akan digunakan untuk
mendapatkan data keterampilan proses sains siswa. Ada instrument angket
digunakan untuk mendapatkan data motivasi belajar biologi siswa. Sebelum soal
digunakan maka soal tersebut di uji menggunakan uji validitas, reliabilitas, tingkat
kesukaran dan uji daya pembeda.
1.

Uji Coba Tes Soal Keterampilan Proses Sains

a.

Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalitan atau

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas yang
tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang diinginkan. 60
Mengukur valid atau kesahihan butir soal peneliti menggunakan Microsoft Office
Excel, dengan kriteria bila rxy di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir
instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 61
Sedangkan rxy di atas 0,30, maka butir instrument tersebut valid. Instrumen pada
60
61

Ibid, h. 211.
Sugiyono, Op Cit, h. 179.

penelitian ini menggunakan tes uraian. Untuk mengukur kevalidan soal, peneliti
mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan rumus korelasi product
moment. Rumus korelasi product moment, yaitu:
∑
√

∑

∑
∑

∑
∑

∑

Keterangan:
: koefisien korelasi
: skor butir soal
: skor total
: jumlah peserta didik

Setelah diperoleh hasil validitas dengan nilai r xy ≤ rtabel maka selanjutnya
dilakukan uji validitas menggunakan corrected item-total correlation coefficient
dengan rumus sebagai berikut:

√
Keterangan:
: koefisien korelasi dari setiap butir soal
: standar deviasi total
: standar deviasi butir soal ke-i
: corrected item-total correlation coefficient

Nilai

akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel
maka instrumen valid.62

. Jika

Uji validitas instrumen tes yang dilakukan di SMA Gajah Mada
Bandar Lampung kelas XII IPA 1 terdiri dari 36 siswa dengan memberikan
29 butir soal essay.
Tabel 3.6
Hasil Validitas Uji Instrumen Soal Keterampilan Proses Sains
Soal
Nomor Butir Soal
Jumlah Soal
Valid
2, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 21,
10
23,28
Tidak
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16,
19
Valid
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
29

Hasil analisis instrumen 29 butir soal yang dinyatakan valid berjumlah 10
butir soal dan yang tidak valid berjumlah 19 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
karena kriteria ini sangat penting untuk menguji kelayakan soal tes yang akan
diujikan.
b. Reliabilitas
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali
untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 63
62

Novalia, M. Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, Lampung: AURA, 2014, h. 38.

Reabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan
mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan
hasil yang tetap. Setelah dilakukan uji validitas, butir soal yang valid diuji
reliabilitasnya. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu
kali tes dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji reliabilitas dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu:
(

)(

∑

)

Keterangan:
: koefisien reliabilitas tes
: banyaknya butir item yang digunakan
: bilangan konstan
: varian skor total
∑

: jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item

Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap butir
soal;
∑

=
∑

(∑

)

Rumus untuk menentukan nilai variansi total:
∑

63

∑

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.
Ke-22, 2010) h. 173.

Dimana :
X = nilai skor yang dipilih
N = banyaknya item soal
Tabel 3.7
Kriteria Reliabilitas
Reabilitas (r11)
Kriteria
0,91-1,00
Sangat tinggi
0,71-0,80
Tinggi
0,41-0,70
Sedang
0,21-0,40
Rendah
0,00-0,20
Sangat rendah
Sumber : Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
Berdasarkan hasil perhitungan soal keterampilan proses sains diperoleh harga
rhitung atau r11 = 0,9114 maka instrumen reliabel atau masuk kedalam kriteria
sangat 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.
c.

Tingkat Kesukaran
Bermutu atau tidaknya setiap butir item tes hasil belajar pertama dapat

diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masingmasing butir item soal tersebut. Soal yang memiliki tingkat kesukaran sesuai dengan
tujuan tes dan dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menjawab. Tingkat
kesukaran suatu butir item soal dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:64

= Jumlah skor kelompok atas
64

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

= Jumlah skor kelompok bawah
= Jumlah skor ideal kelompok atas
= Jumlah skor ideal kelompok bawah
Dengan klasifikasi sebagai berikut:
Tabel 3.8
Kriteria Tingkat Kesukaran
Tingkat Kesukaran
Kriteria
TK = 0,00
Terlalu Sukar
Sukar
0,00 TK 0,30
Sedang/Cukup
0,30 TK 0,70
Mudah
0,70 TK 1,00
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 3.9
Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Keterampilan Proses Sains Valid
Kategori Soal
Mudah
Sedang
Sukar

Nomor Butir Soal
Jumlah Soal
3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 15
24, 25, 26, 27
1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 19, 22, 29
11
21, 23, 28
3

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 15 soal dengan
kategori mudah, 11 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.
d. Uji Daya Pembeda
Daya pembeda adalah suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemampuan
butir soal tersebut mampu membedakan anatara peserta didik yang dapat menjawab
soal dan peserta didik yang tidak dapat menjawab soal.65 Daya pembeda instrumen
adalah tingkat kemampuan instrumen untuk membedakan antara peserta didik yakni
peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan
rendah. Adapun rumus yang digunakan dalam hal ini yaitu:66

= Jumlah skor kelompok atas
= Jumlah skor kelompok bawah
= Jumlah skor ideal kelompok atas
Klasifikasi daya pembeda soal sebagai berikut:
Tabel 3.10
Kriteria Daya Pembeda
Daya Pembeda
Kriteria
DB = 0,00
Sangat Jelek
Jelek
0,00 DB 0,20
Cukup
0,20 DB 0,40
Baik
0,40
7,00
Sangat Baik
0, 70 DB 1,00
65
66

Ibid, h.210
Ibid, 76

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 3.11
Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Keterampilan Proses Sains
Kategori Soal
Nomor Butir Soal
Jumlah Soal
Sangat Jelek
1, 6, 15, 19, 20, 25
6
Jelek
3,4,5,8,9,10,13,16,22,24,26,27,29
13
Cukup
7,11,12,14,17,18,21,23,28
9
Baik
2
1
Sangat Baik
-

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 29 soal tes keterampilan
proses sains, adapun butir soal yang memiliki daya pembeda sangat jelek
berjumlah 6 soal dan yang memiliki daya pembeda jelek terdapat 13 soal, adapun
butir soal yang memiliki daya pembeda cukup terdapat 9 soal dan baik berjumlah
1 orang. Soal yang dapat dijadikan sebagai alat instrumen adalah soal yang
termasuk ke dalam kriteria sangat baik, baik dan cukup karena soal tersebut
mampu membedakan sisw yang berkemampuan tinggi dan siswa 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 siswa yang
berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah.
G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa posttes dan data angket
motivasi belajar peserta didik.
1.

Uji prasyarat
Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji

normalitas untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam penelitian
berdistribusi normal atau tidak. Dan Uji homogenitas adalah pengujian mengenai
sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji prasyarat ini
sangat penting untuk mengetahui keterkaitan penggunaan uji statistic yang akan
digunakan dalam suatu penelitian.
a.

Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang dilakukan
peneliti adalah uji Liliefors. Rumus uji Liliefors adalah sebagai berikut:
1) Hipotesis
H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2) Taraf Signifikansi
3) Statistik Uji
;
dengan:
F(zi) = P(Z

zi); Z ~N(0,1)

̅

S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi
Xi = skor responden
4) Komputasi
5) Daerah Kritik

; n adalah ukuran sampel

6) Keputusan Uji
H0 ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik
7) Kesimpulan
a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika terima H0.
b) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak
H0.67
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi
dua buah distribusi atau lebih. Untuk menguji homogenitas variansi ini digunakan
metode Bartlett dengan rumus sebagai berikut:
1) Hipotesis
H0 :

=

=

=

(populasi yang homogen)

H1 : Paling tidak ada satu

(data tidak homogen).

2) Taraf Signifikansi
3) Statistik Uji
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Budiyono, Statistika untuk Penelitian (Surakarta: Sebelas Maret University Perss, 2009), h.
170-172.

=

2,203
(f log RKG
c

∑ log

)

dengan:
(k – i)
k = banyaknya sampel
N = banyaknya seluruh nilai (ukuran)
nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j
fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk
f=N–k=∑

= derajat kebebasan untuk RKG
(∑

c=1+

)

RKG = rataan kuadrat galat =
(∑

SSj = ∑

; j = 1, 2, ... , k

)

=(

∑
∑

1)

4) Daerah Kritik
DK = {

│

} jumlah beberapa

dan (k – 1) nilai

.

5) Keputusan Uji
H0 ditolak jika harga statistik

, yakni

berarti variansi dari

populasi tidak homogen.
6) Kesimpulan
a) Variansi-variansi dari populasi sama (homogen) jika terima H0.

b) Variansi-variansi dari populasi tidak sama (tidak homogen) jika tolak H0.68
2.

Uji Hipotesis Penelitian
Uji hipotesis dapat dilakukan setelah uji normalitas dan uji homogenitas

terpenuhi. Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan analisis variansi dua jalan sel
tak sama. Model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalan dengan sel
tak sama yaitu:

Keterangan:
: data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j
: rata-rata dari seluruh data (rata-rata besar, grand mean)
:
 efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2
:
 efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j =1, 2, 3
(
) kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada
:
variabel terikat
: deviasi data
terhadap rata-rata populasinya
yang berdistribusi
normal dengan rata-rata 0
i
: 1, 2 yaitu: 1 = pembelajaran dengan model POE disertai jurnal
belajar, 2 = pembelajaran dengan model DI.
j
: 1, 2 yaitu: kategori Motivasi Belajar 1= Tinggi, 2= Sedang, 2=
Rendah
Prosedur dalam penelitian menggunakan analisis variansi dua jalan, yaitu:
1) Hipotesis
a) H0A:

= 0; untuk i = 1, 2 (tidak terdapat perbedaan pengaruh model

pembelajaran POE disertai jurnal belajar dengan model DI terhadap
keterampilan proses sains)

68

Ibid., h. 174-178.

H1A:

untuk i = 1, 2 (terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran

POE disertai jurnal belajar dengan model DI terhadap keterampilan proses
sains)
b) H1B:

; untuk j = 1, 2, 3 (tidak terdapat perbedaan pengaruh model

pembelajaran POE disertai jurnal belajar dengan model DI terhadap
motivasi belajar siswa tinggi sedang dan rendah)
H1B:

untuk j = 1, 2, 3 (terdapat perbedaan pengaruh model

pembelajaran POE disertai jurnal belajar dengan model DI terhadap
motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah)
c) H1AB:

= 0; untuk i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak terdapat interaksi

antara pembelajaran model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
dengan motivasi belajar siswa (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap
keterampilan proses sains)
H1AB:

0; untuk i = 1, 2, dan j = 1, 2, 3 (terdapat interaksi antara

pembelajaran model pembelajaran POE disertai jurnal belajar dengan
motivasi belajar siswa (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap keterampilan
proses sains).
Keterangan:
: efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2
: efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j = 1, 2, 3
: kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat
dengan:
i = 1, 2 yaitu:
1 : model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
2 : model pembelajaran DI

j = 1, 2, 3yaitu
1 : Tinggi
2 : Sedang
3 : Rendah
2) Taraf Signifikansi (α) = 5%
3) Komputasi
a)

Notasi dan Tata Letak
Bentuk tabel analisis variansi dua jalan berupa bentuk baris dan kolom, yaitu

sebagai berikut:
Tabel 3.12
Notasi dan Tata Letak Analisis Variansi Dua Jalan69
Keterampilan proses Sains
B
A

Tinggi (B1)

Model
Pembelajara
n (A)

Model
Pembelajaran
POE Disertai
JUrnal
Belajar (A1)

Motivasi Belajar (B)
Sedang (B2) Rendah (B3)

∑

∑

∑

̅

̅

̅

∑

∑

∑

Model
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Keterampilan proses Sains
B
A

Tinggi (B1)
Pembelajaran
DI (A2)

Motivasi Belajar (B)
Sedang (B2) Rendah (B3)

∑

∑

∑

̅

̅

̅

∑

∑

∑

Keterangan:
A
: Model pembelajaran
B
: Keterampilan Proses Sains dan Motivasi Belajar
A1 : Pembelajaran Biologi dengan model pembelajaran POE
A2 : Pembelajaran Biologi dengan model pembelajaran DI
B1 : Keterampilan proses sains /Motivasi Belajar Siswa (Tinggi)
B2 : Keterampilan proses sains /Motivasi Belajar Siswa (Sedang)
B3 : Keterampilan proses sains /Motivasi Belajar Siswa (Rendah)
ABij : Rata-rata keterampilan proses sains peserta didik dengan atau tanpa
menggunakan model pembelajaran POE disertai Jurnal belajar
dengan motivasi belajar siswa tinggi, sedang dan rendah terhadap
keterampilan proses sains.
Pada analisis dua jalan sel tak sama didefinisikan notasi-notasi sebagai berikut:
: ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j, banyaknya data amatan
pada sel ij, frekuensi sel ij
̅ : rata-rata harmonik frekuensi seluruh sel =

∑

:∑

banyaknya seluruh data amatan

∑

∑

∑

: jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij

̅̅̅̅ : rata-rata pada sel ij
∑ ̅̅̅̅

: jumlah rata-rata pada baris ke-i

∑ ̅̅̅̅

: jumlah rata-rata pada baris ke-j

∑ ̅̅̅̅ : jumlah rata-rata pada semua sel

b) Komponen Jumlah Kuadrat
Didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut:
(1)
(4) = ∑

=

;

(2) = ∑

;

(3) = ∑

;

; (5) = ∑ ̅̅̅̅

Terdapat lima jumlah kuadrat pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak
sama, yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah kuadrat kolom (JKB), jumlah
kuadrat interaksi (JKAB), jumlah kuadrat galat (JKG), dan jumlah kuadrat total
(JKT). Berdasarkan sifat-sifat matematis tertentu dapat diturunkan formulaformula untuk JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT sebagai berikut:
JKA = ̅
JKB = ̅

JKAB = ̅
JKG = (2)
JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG
c) Derajat Kebebaasan (dk)
Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah:
dkA = p – 1
dkB = q – 1
dk AB

= (p – 1)( q – 1)

dkG = N – pq
dkT = N – 1
d) Rata-rata Kuaadrat (RK)
Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing diperoleh ratarata berikut:
RKA=
RKB =
RKAB

=

RKG=
4) Statistik Uji
Statistik uji analisis ANAVA dua jalan dengan sel yang tak sama ini adalah
sebagai berikut:

a) Untuk H0A adalah

yang mempunyai nilai dari variabel random yang

berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N-pq;
b) Untuk H0B adalah

yang mempunyai nilai dari variabel random yang

berdistribusi F dengan derajat kebebasan q – 1 dan N-pq;
c) Untuk H0AB adalah

yang mempunyai nilai dari variabel random

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1)(q – 1) dan N – pq;
d) Menentukan nilai
Untuk masing-masing nilai F di atas, nilai
1)

untuk

adalah

2)

untuk

adalah

3)

untuk

nya adalah:

adalah

e) Rangkuman analisis variansi dua jalan
Tabel 3.13
Rangkuman Anava Dua Jalan
Sumber
Model (A)
KPS/SI (B)
Interaksi
Galat
Total

Dk
p–1
q–1
(p – 1)(q – 1)
N – pq
N–1

JK
JKA
JKB
JKAB
JKG
JKT

RK
RKA
RKB
RKAB
RKG
-

Keterangan:
F*

: nilai F yang diperoleh dari tabel

dk

: derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat

JKA

: jumlah kuadrat baris (A)

JKB

: jumlah kuadrat kolom (B)

-

F*
F*
F*
-

JKG

: jumlah kuadrat galat

JKT

: jumlah kuadrat total

RKA

: rata-rata kuadrat baris (KPS dan motivasi belajar) =

RKB

: rata-rata kuadrat kolom (model) =

RKAB : rata-rata kuadrat interaksi
RKG
f)

: rata-rata kuadrat galat =
Keputusan Uji

1) H0A ditolak jika
2) H0B ditolak jika
3) H0AB ditolak jika
3.

Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe’
Metode Scheffe digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi dua

jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol
ditolak. Uji komparasi ganda dengan metode Scheffe‟ dilakukan untuk mengetahui
perbedaan rerata setiap pasangan kolom dengan langkah sebagai berikut:
a.

Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerataan yang ada.

b.

Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut.

c.

Menentukan taraf signifikansi ( ) = 0,05

d.

Mencari nilai statistik uji F dengan menggunakan formula sebagai berikut:
√

Keterangan:
: nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j
RJK :

rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis
variansi

: ukuran sampel kolom ke-i
: ukuran sampel kolom ke-j
e.

Daerah Kritik (DK) = {F F > (q – 1)

f.

Menentukan keputusan uji kemudian menentukan kesimpulan70

; q – 1, N – pq}

Jika data kenormalan dan homogenitas tidak terpenuhi maka akan
menggunakan uji non parametrik yaitu kruskal wallis. Uji kruskal Wallis adalah
uji non-parametric yang digunakan untuk menguji k sampel independen bila
datanya berbentuk ordinal.71
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71

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Data Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Gajah Mada Bandar
lampung pada semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018 dengan menerapkan
pembelajaran dengan model pembelajaran Predict, Observ, and Explain disertai
jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi siswa
pada materi sistem eskresi. Maka, didapatkan Data Hasil Penelitian meliputi: 1.
Gambaran umum pembelajaran biologi SMA Gajah Mada Bandar Lampung, 2.
Peningkatan Keterampilan poses sains siswa kelas XI pada materi sistem eksresi, 3.
Peningkatan motivasi belajar biologi siswa kelas XI pada materi sistem eksresi, 4.
Catatan lapangan penelitian. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, Tabel
dan grafik yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini:
1.

Gambaran Umum Pembelajaran Biologi SMA Gajah Mada Bandar
Lampung
Proses pembelajaran biologi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung sebelum

penelitian siswa masih bersifat pasif dimana guru memberikan materi dan siswa
hanya mendengarkan. Pada saat pembelajan biologi, buku referensi yang digunakan

siswa masih terbatas, hanya menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) dan satu buku
biologi yang diberikan oleh sekolah sebagai buku pegangan saat proses pembelajaran.
Sarana dan prasarana proses pembelajaran biologi di SMA Gajah Mada
Bandar Lampung sudah sesuai untuk mendukung pembelajaran IPA karena sudah
terdapat laboratorium IPA, dan didukung juga dengan guru-guru yang mengajar
sesuai dengan bidang studi IPA. Tetapi laboratorium jarang digunakan untuk
melaksanakan praktikum biologi karena kurangnya waktu, serta minimnya alat dan
bahan yang digunakan untuk praktikum.
Pada pembelajaran biologi sebelumnya guru belum pernah menerapkan model
pembelajaran Predict, observe, and explain disertai jurnal belajar terhadap
keterampilan poses sains dan motivasi belajar biologi siswa khususnya materi sistem
eksresi. Siswa kurang diberikan latihan-latihan soal yang menantang seperti melatih
keterampilan proses sains siswa. Dan juga motivasi belajar siswa biologi kurang.
Keterampilan proses sains dan motivasi belajar sangat penting bagi siswa
karena keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi sangat diperlukan
sebagai wujud dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
2.

Peningkatan Keterampilan Poses Sains dan Motivasi Belajar Biologi
Siswa Kelas XI Pada Materi Sistem Eksresi
Keterampilan Proses Sains merupakan keterampilan-keterampilan yang

mendasar dalam pribadi seseorang yang dimana melibatkan keterampilan intelektual,

sosial, dan fisik.72 Berdasarkan framework Muh. Tawil dan Liliasari, penelitian ini
menggunakan 11 indikator keterampilan proses sains. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan tes keterampilan proses sains sebagai data utama dan data lembar
observasi keterampilan proses sains sebagai data pendukungnya.
Berdasarkan hasil judgment dan uji coba instrumen maka diperoleh sebanyak
10 pertanyaan dalam bentuk uraian untuk mengukur keterampilan proses sains siswa
pada materi sistem eksresi dan 40 pernyataan dalam bentuk angket untuk mengukur
motivasi belajar siswa materi sistem eksresi. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada
uraian berikut ini:
a.

Data Keterampilan Proses Sains Pada Materi Sistem Eksresi Kelas
Eksperimen dan Kelas kontrol
Peneliti melakukan pembelajaran sebanyak 2 kali yang dilaksanakan pada

tanggal 12 dan 26 Maret 2018 untuk kelas eksperimen dan tanggal 15 dan 29 Maret
2018 untuk kelas kontrol. Setelah data dari setiap variabel terkumpul, selanjutnya
data tersebut dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nilai keterampilan
proses sains siswa untuk kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
predict, observe and explain dan untuk kelas kontrol yang menggunakan model
pembelajaran DI ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini:
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Gambar 4.1
Presentase Nilai Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas Eksperimen Dan
Kontrol Materi Sistem Eksresi di SMA Gajah Mada Bandar Lampung T.A
2017/2018
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Eksperimen

30%

Kontrol

20%

10%
0%

Sumber: Hasil perhitungan nilai Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen Materi Sistem
Eksresi SMA Gajah Mada Bandar Lampung.

Gambar 4.1 menunjukkan data presentase nilai keterampilan siswa di kelas
eksperimen dan kontrol yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran POE
disertai jurnal belajar dan kelas yang menggunakan model pembelajaran Direct
intruction. Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa, hasil presentase
keterampilan proses sains siswa masing-masing kelas berbeda pada setiap
indikatornya. Rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 79% dan pada kelas kontrol 72%.
Berdasarkan data hasil penelitian keterampilan proses sains pada kelas eksperimen
dan kontrol dapat dilihat pada tabel 4.1, berikut:

Tabel 4.1
Data nilai Keterampilan Proses Sains Siswa
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Nilai
Nilai
Kelas
Jumlah Siswa
Minimum
Maksimum
Eksperimen
36
60
93
Kontrol
36
53
90

Rata-Rata
79
73

Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Postest Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Gajah
Mada Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata
keterampilan proses sains siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas
ekperimen memiliki rata-rata keterampilan proses sains yang lebih tinggi daripada
kelas kontrol. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran POE disertai jurnal belajar lebih baik daripada menggunkan
model pembelajaran DI. Karena dalam model pembelajaran POE siswa terlebih
dahulu

harus

memprediksi,

kemudian

observasi

dan

menjelaskan

atau

memaparkanpada teman-temanya pada kegiatan praktikum. Sehingga dengan model
pembelajaran POE disertai jurnal belajar mampu mengeksplorasi keterampilan proses
sainsnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Harsono yang mengungkapkan bahwa
dengan model pembelajaran POE, siswa dapat meningkatkan pemahaman dan
psikomotornya karena siswa secara langsung untuk melakukan kegiatan observasi
siswa secara mandiri sehingga keterampilan proses sainsnya dapat terbentuk lebih
optimal.73
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b. Analisis Indikator Keterampilan Proses Sains Siswa
Nilai Keterampilan Proses Sains Siswa yang diukur dalam penelitian ini ada
11 indikator menurut Muh. Tawil dan Liliasari. Setiap indikator keterampilan proses
sains dinilai oleh 10 soal berbentuk uraian. Data nilai ketercapaian keterampilan
proses sains per indikatornya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3 dibawah ini:
Tabel 4.2
Nilai Ketercapaian Indikator Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas
Eksperimen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indikator Keterampilan
Proses Sains

Jumlah Skor

Persentase
Skor
81,4%
77,7%
75%
79,6%
74%
75%
82,4%
75%
82,4%
84,2%
84,2%

Kriteria

Mengobservasi
88
Baik
Mengklasifikasi
84
Baik
Menginterpretasi
81
Baik
Memprediksi
86
Baik
Mengkomunikasi
80
Baik
Mengajukan Pertanyaan
81
Baik
Mengajukan Hipotesis
89
Baik
Merencanakan Percobaan
81
Baik
Menggunakan Alat/Bahan/Sumber
89
Baik
Menerapkan Konsep
91
Baik
Melakukan Percobaan
91
Baik
Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Postest Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Gajah Mada
Bandar Lampung

No.
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 4.3
Nilai Ketercapaian Indikator Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas
Kontrol
Indikator Keterampilan
Persentase
Jumlah Skor
Kriteria
Proses Sains
Skor
Mengobservasi
83
76%
Baik
Mengklasifikasi
75
69%
Baik
Menginterpretasi
71
65%
Baik
Memprediksi
85
78,7%
Baik
Mengkomunikasi
77
71,2%
Baik
Mengajukan Pertanyaan
79
73,1%
Baik
Mengajukan Hipotesis
82
75,9%
Baik

8
9
10
11

Merencanakan Percobaan
80
74%
Baik
Menggunakan Alat/Bahan/Sumber
78
72,2%
Baik
Menerapkan Konsep
77
71,2%
Baik
Melakukan Percobaan
77
71,2%
Baik
Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Postest Keterampilan Proses Sains Siswa SMA Gajah Mada
Bandar Lampung

Tabel 4.2 dan 4.3 merupakan nilai ketercapaian indikator keterampilan proses
sains yang diperoleh siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar pada materi sistem
eksresi di kelas eksperimen dan dengan menggunakan model pembelajaran DI di
kelas kontrol maka didapatkan data nilai tersebut. Rata-rata skor pada tabel diatas
diperoleh dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali dengan 100%.
Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 nilai ketercapaian keterampilan proses
sains dengan indikator mengobservasi di kelas ekperimen memperoleh persentase
81,4% sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase 76%, indikator
mengklasifikasi di kelas ekperimen memperoleh persentase 77,7% sedangkan kelas
kontrol memperoleh persentase 69%, indikator menginterpretasi di kelas ekperimen
memperoleh persentase 75% sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase 65%,
indikator memprediksi di kelas ekperimen memperoleh persentase 79,6% sedangkan
di kelas kontrol memperoleh persentase 78,7%, indikator mengkomunikasi di kelas
ekperimen memperoleh persentase 74% sedangkan di kelas kontrol memperoleh
persentase 71,2%, indikator mengajukan pertanyaan di kelas ekperimen memperoleh
persentase 75% sedangkan di kelas control memperoleh persentase 73,1%, indikator
mengajukan hipotesis di kelas ekperimen memperoleh persentase 82,4% sedangkan

di kelas kontrol memperoleh persentase 75,9%, indikator merencanakan percobaan di
kelas ekperimen memperoleh persentase 75% sedangkan di kelas kontrol memperoleh
persentase 74%, indikator menggunakan alat/bahan/sumber di kelas ekperimen
memperoleh persentase 82,4% sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase
72,2%, indikator menerapkan konsep di kelas ekperimen memperoleh persentase
84,2% sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase 71,2%, indikator
melakukan percobaan di kelas ekperimen memperoleh persentase 84,2% sedangkan
di kelas kontrol memperoleh persentase 71,2%.
c. Analisis Indikator Motivasi Belajar Siswa
Nilai Motivasi belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini ada 6 indikator
menurut Hamzah B. Uno. Setiap indikator motivasi belajar dinilai oleh 40 pernyataan
berbentuk positif dan negatif. Data nilai ketercapaian motivasi belajar per indikator di
kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:
Tabel 4.4
Nilai Ketercapaian Indikator Motivasi Belajar Siswa
No
.
1
2
3
4
5
6

Indikator Motivasi
Belajar
Adanya Hasrat dan
keinginan Berhasil
Adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar
Adanya harapan dan citacita masa depan
Adanya penghargaan
dalam belajar
Adanya kegiatan yang
menarik dalam belajar
Adanya lingkungan

Eksperimen

Kriteria

Kontrol

Kriteria

82,5%

Baik

67,9%

Cukup

72,3%

Baik

68,6%

Cukup

79,6%

Baik

65,4%

Cukup

75,6%

Baik

72,4%

Cukup

77,8%

Baik

69,2%

Cukup

78,5%

Baik

67,9%

Cukup

belajar yang kondusif
Sumber: Hasil Perhitungan Data Nilai Motivasi Belajar Siswa SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Tabel 4.4 menunjukkan nilai ketercapaian aspek motivasi belajar siswa di
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Motivasi belajar dengan indikator Adanya Hasrat
dan keinginan Berhasil di kelas ekperimen memperoleh persentase
di kelas kontrol memperoleh persentase

% sedangkan

%, indikator Adanya dorongan dan

kebutuhan dalam belajar di kelas ekperimen memperoleh persentase
sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase

%, indikator Adanya harapan

dan cita-cita masa depan di kelas ekperimen memperoleh persentase
sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase

%

%, indikator Adanya

penghargaan dalam belajar di kelas ekperimen memperoleh persentase
sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase

%

%

%, indikator Adanya kegiatan

yang menarik dalam belajar di kelas ekperimen memperoleh persentase

%

sedangkan di kelas kontrol memperoleh persentase

%, indikator Adanya

lingkungan di kelas ekperimen memperoleh persentase

% sedangkan di kelas

kontrol memperoleh persentase

%.

Gambar 4.2
Pengelompokan Presentase Nilai Motivasi Belajar Kelas Eksperimen Dan Kelas
Control SMA Gajah Mada Bandar Lampung
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Berdasarkan gambar 4.2 tersebut nilai motivasi belajar siswa pada kelas
eksperimen dan kelas control berbeda pada setiap indikatornya. Pada kelas
eksperimen nilai presentase rata-rata motivasi belajar 77% dan kelas control 68%.
Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa model pembelajaran pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa.
Hasil analisis indikator keterampilan proses sains dan motivasi belajar
tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa secara keseluruhan nilai ketercapaian
indikator keterampilan proses sains dan motivasi belajar di kelas eksperimen
memperoleh persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ketercapaian
indikator keterampilan proses sains dan motivasi belajar di kelas kontrol. Artinya
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar

dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar siswa kelas XI di
SMA Gajah Mada Bandar Lampung.
3.

Catatan Lapangan
Hasil catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung dapat disajikan dalam
tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.5
Catatan Lapangan Selama Proses Pembelajaran Menggunakan Model
Pembelajaran Predict, Observe, And Explain Pada Materi Sistem Eksresi
Pembelajaran Materi Sistem Eksresi
Pertemuan
Kelas Kontrol
Kelas Eksperimen
1. Guru telah menyampaikan
1. Membagi siswa menjadi 6
indikator pencapaian
kelompok
kompetensi dan tujuan
2. Siswa menyiapkan bahan
pembelajaran.
praktikum untuk melakukan
2. Terdapat beberapa siswa
kegiatan praktikum tentang
yang rebut saat melakukan
materi sistem eksresi dan
proses pembelajaran
mengerjakan lembar kerja
3. Terdapat beberapa siswa
siswa sesuai dengan sub
yang tidak seetuju dengan
materi yang telah diberikan
angota kelompoknya.
kepada masing-masing
4. Siswa melakukan uji
kelompok.
literature pada materi sistem
3. Siswa melakukan prediksi
I
ekskresi
uji kandungan urin
(12 - 15
kemudian siswa menuliskan
Maret 2018)
hasil penelitian dan
membandingkan dengan
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Sumber: Hasil Penelitian Sistem Eksresi Di SMA Gajah Mada Bandar Lampung

Data-data nilai tersebut sebelum diuji hipotesis sebaiknya diujikan dengan uji
prasyarat. Dalam hal ini ada dua uji yang digunakan yaitu uji normalitas dengan
menggunkan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode Barlett. Adapun
penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut ini:
B. Analisis Data Hasil Penelitian
1. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat pertama dalam menentukan uji
hipotesis yang akan dilakukan. Uji normalitas data dengan menggunakan metode
Liliefors terhadap hasil tes keterampilan proses sains siswa yang dilakukan pada
masing-masing kelas yaitu kelas eksperimen (kelompok kolom A1), kelas kontrol
(kelompok kolom A2), kelompok keterampilan proses sains dengan motivasi belajar
tinggi tinggi (kelompok baris B1), keterampilan proses sains dengan motivasi belajar

sedang (kelompok baris B2), dan keterampilan proses sains dengan motivasi belajar
rendah (kelompok baris B3). Rangkuman hasil perhitungan uji normalitas
keterampilan proses sains siswa dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Keterampilan Proses Sains
No.
Kelas
1 Eksperimen (A1)
2 Kontrol (A2)
3 Keterampilan Proses Sains
4
5

dengan Motivasi Belajar Tinggi
(B1)
Keterampilan Proses Sains
dengan Motivasi Belajar Sedang
(B2)
Keterampilan Proses Sains
dengan Motivasi Belajar Rendah
(B3)

Lhitung
0,095
0,140

Ltabel
0,145
0,145

Keputusan Uji

0,081

0,161

H0 diterima

0,117

0,166

H0 diterima

0,147

0,212

H0 diterima

H0 diterima
H0 diterima

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh hasil perhitungan pada kelas eksperimen
yaitu Lhitung = 0,095, dengan sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05
diperoleh Ltabel = 0,145. Perhitungan pada kelas kontrol yaitu Lhitung = 0,140, dengan
sampel (n) = 36 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,145. Perhitungan
keterampilan proses sains dengan motivasi belajar tinggi yaitu Lhitung = 0,081 dengan
sampel (n) = 29 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,161. Perhitungan
keterampilan proses sains dengan motivasi belajar sedang yaitu Lhitung = 0,117 dengan
sampel (n) = 27 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,166. Perhitungan
keterampilan proses sains dengan motivasi belajar rendah yaitu Lhitung = 0,147 dengan
sampel (n) = 16 dan taraf signifikansi ( ) = 0,05 diperoleh Ltabel = 0,212. Dari hasil
perhitungan tersebut terlihat bahwa Lhitung

Ltabel yang berarti H0 diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulakan bahwa data pada setiap kelas berasal dari populasi
yang berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variansi
populasi data adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat kedua dalam
menentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Uji homogenitas dilakukan pada data
variabel terikat yaitu keterampilan proses sains materi sistem eksresi. Uji
homogenitas variansi data penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Uji ini digunakan
untuk menguji sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih.
Rangkuman hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

No.
1
2

Kelompok
A1A2
B1B2B3

Tabel 4.7
Hasil Uji Homogenitas
X2hitung
X2tabel
1,284
1,757
1,523
5,991

Kesimpulan
Homogen
Homogen

Berdasarkan Tabel 4.8, Dari hasil perhitungan antar kelas eksperimen dan kontrol
diperoleh

dengan

belajar tinggi, sedang, dan rendah diperoleh

sehingga data homogen, antar motivasi
dengan

sehingga data homogen.

2.

Uji Hipotesis Penelitian
Setelah diketahui data berasal dari populasi berdistribusi normal dan dari

populasi yang sama (homogen), maka dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan

menggunakan uji parametrik yaitu uji analisis variansi (ANAVA). Uji hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA dua jalan sel tak sama.
a. Analisis Variansi (ANAVA) Dua Jalan Sel Tak Sama
Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisaan data yang digunakan
untuk menguji hipotesis. Hasil perhitungan ANAVA dua jalan sel tak sama dapat
dilihat pada Tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8
Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama
Sumber

dK

JK

RK

Fhitung

Ftabel

Perlakuan (A)

1

420,195

420,195

4,914

3,986

Motivasi Belajar (B)

2

1667,535

833,767

9,751

3,136

Interaksi (AB)

2

300,49

150,248

1,757

3,136

Galat

66

5643,671

85,510

-

-

Total

71

8031,896

-

-

-

Berdasarkan Tabel 4.8, terlihat bahwa Derajat Kebebasan (dK) untuk
perlakuan model pembelajaran bernilai 1, derajat kebebasan motivasi belajar bernilai
2, derajat kebebasan interaksi model pembelajaran dengan motivasi belajar bernilai 2,
derajat kebebasan galat bernilai 66, dan derajat kebebasan total bernilai 71. Jumlah
Kuadrat (JK) perlakuan model pembelajaran diperoleh nilai
motivasi belajar diperoleh nilai

, jumlah kuadrat interaksi model

pembelajaran dengan motivasi belajar diperoleh nilai
diperoleh nilai

, jumlah kuadrat

, jumlah kuadrat galat

dan jumlah kuadrat total bernilai

Kuadrat (RK) untuk perlakuan model pembelajaran bernilai

. Rata-rata
, rataan kuadrat

motivasi belajar diperoleh nilai

, rataan kuadrat interaksi model

pembelajaran dengan motivasi belajar diperoleh nilai
galat diperoleh nilai

, dan rataan kuadrat

. Fhitung perlakuan model pembelajaran diperoleh nilai

, Fhitung motivasi belajar diperoleh nilai
pembelajaran dan motivasi belajar diperoleh nilai
pembelajaran diperoleh nilai

, Fhitung interaksi model
. Ftabel untuk perlakuan model

, sedangkan Ftabel untuk motivasi belajar (tinggi,

sedang, rendah) dan interaksi model pembelajaran dengan motivasi belajar masingmasing yang sama yaitu

.

Berdasarkan perhitungan analisis data pada Tabel 4.8 dapat disimpulkan
bahwa:
1. Fa hitung

dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;1,61)

sehingga Fa hitung

F(0,05;1,61) yang menunjukkan bahwa H0A ditolak berarti terdapat perbedaan
antara model pembelajaran POE disertai jurnal belajar dengan model pembelajaran
DI terhadap keterampilan proses sains.
2. Fb hitung

dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,61)

sehingga Fb hitung

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0B ditolak berarti terdapat antara motivasi
belajar tinggi, sedang dan rendah terhadap keterampilan proses sains siswa.
3. Fab

hitung

hitung

dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,61)

sehingga Fab

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0AB diterima berarti tidak terdapat

interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori motivasi belajar siswa
terhadap keterampilan proses sains.

3. Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe’
Metode Scheffe’ digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis variansi dua
jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol
ditolak yaitu pada H0B. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua motivasi
belajar yang dimiliki siswa memberikan efek yang sama terhadap keterampilan
proses sains. Dengan kata lain, pasti terdapat rataan yang tidak sama. Dari hasil uji
analisis variansi dua jalan diperoleh data rataan tiap sel dan rata-rata marginal. Data
amatan tersebut akan digunakan pada perhitungan uji komparasi ganda dengan
metode Scheffe’. Rangkuman rata-rata dan rata-rata marginal dapat dilihat pada Tabel
4.10 berikut:
Tabel 4.9
Rangkuman Rata-rata dan Rata-rata Marginal
Model Pembelajaran
EKSPERIMEN
KONTROL
Rataan Marginal

Tinggi
82,333
79,91
81,121

Motivasi
Sedang
77,077
75,29
76,181

Rendah
74,200
62,73
68,464

Rataan
Marginal
77,870
72,64

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan uji
komparasi ganda antar kolom dengan metode Scheffe’. Uji komparasi ganda antar
baris dan kolom dilakukan pada tiap kelompok data, yaitu kelompok rataan marginal
Motivasi belajar Tinggi, Sedang, Rendah. Rangkuman uji komperansi ganda antar
baris dan kolom dapat dilihat pad Tabel 4.10 berikut:

No.
1
2
3

Tabel 4.10
Rangkuman Uji Komparasi Ganda Antar Baris Dan Kolom
Komparasi
NPAPR
NKPR
Kesimpulan
Tinggi-Sedang
4,940
6,193
Tidak Signifikan
Tinggi-Rendah
12,658
7,211
Signifikan
Sedang-Rendah
7,718
7,306
Signifikan
Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel

4.10 pada komparasi tinggi-sedang nilai NPAPR= 4,940 sedangkan NKPR= 6,193
karena NPAPR<NKPR maka kesimpulanya tidak signifikan sedangkan komparasi
tinggi-rendah nilai NPAPR= 12,658 dan nilai NKPR= 7,211 karena NPAPR > NKPR
maka kesimpulanya signifikan, kemudian komparasi Sedang-rendah menunjukan
nilai NPAPR= 7,718 dan nilai NKPR= 7,306 karena NPAPR > NKPR maka
kesimpulanya adalah signifikan.
Berdasarkan hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel
4.9 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
a. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa NPAPRtinggi-sedang= 4,94 dan
NKPRtinggi-sedang= 6,19 sehingga NPAPRtinggi-sedang < NKPRtinggi-sedang. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak berbeda signifikan
keterampilan proses sains antara siswa yang memiliki motivasi belajar biologi
tinggi dan sedang pada siswa yang memperoleh model pembelajaran POE
disertai jurnal belajar dan yang memperoleh model pembelajaran DI. Hal ini
dikarenakan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai keterampilan proses
sains siswa dengan motivasi belajar yang tinggi dan sedang tidak jauh berbeda,
sama-sama mempunyai nilai yang tinggi baik siswa yang memperoleh

pembelajaran dengan menggunakan model POE disertai jurnal belajar atau
model DI.
b. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa NPAPRtinggi-rendah= 12,65 dan
NKPRtinggi-rendah= 7,21 sehingga NPAPRtinggi-rendah > NKPRtinggi-rendah. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa berbeda signifikan keterampilan
proses sains antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi
belajar rendah pada siswa yang memperoleh model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar dan Model DI. Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.8 menunjukkan
bahwa nilai keterampilan proses sains siswa dengan motivasi belajar yang
tinggi dan rendah jauh berbeda yang memperoleh pembelajaran dengan
menggunakan model POE disertai jurnal belajar dan DI.
c. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa NPAPRsedang-rendah= 7,71 dan
NKPRsedang-rendah= 7,30 sehingga NPAPRsedang-rendah > NKPRsedang-rendah. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan bahwa berbeda signifikan keterampilan
proses sains antara siswa yang memiliki motivasi belajar sedang dan motivasi
belajar rendah pada siswa yang memperoleh model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar dan model pembelajaran DI. Hal ini dikarenakan pada Tabel 4.8
menunjukkan bahwa nilai keterampilan proses sains siswa dengan motivasi
belajar yang sedang dan rendah jauh berbeda yang memperoleh pembelajaran
dengan menggunakan model POE disertai jurnal belajar dan model DI.

Dari Tabel 4.9 dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai keterampilan
proses sains antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah
baik pada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran POE
disertai jurnal belajar atau yang memperoleh model pembelajaran DI. Kesimpulan
dari Tabel 4.9 adalah terdapat perbedaan antara motivasi belajar siswa terhadap
keterampilan proses sains siswa.
C. Pembahasan
Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh model pembelajaran predict,
observe and explain disertai jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains dan
motivasi belajar biologi siswa pada materi sistem eksresi. Variabel dalam penelitian
ini yaitu variabel bebas berupa model pembelajaran predict, observe and explain
disertai jurnal belajar dan variabel terikatnya keterampilan proses sains dan motivasi
belajar biologi, serta variabel moderatornya keterampilan proses sains dengan
motivasi belajar biologi tinggi, sedang, dan rendah.
1. Pengaruh Model Pembelajaran Predict, Observe, and Explain disertai
Jurnal Belajar Siswa Terhadap Keterampilan Proses Sains Pada Materi
Sistem Eksresi.
Hipotesis Pertama
Terdapat pengaruh model pembelajaran predict, observe, and explain disertai
jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains siswa, ini dapat terlihat pada hasil
perhitungan uji anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fa hitung = 7,61 dan Fa
tabel

= 3,99 yang ditunjukan pada Tabel 4.8. Artinya model pembelajaran POE disertai

jurnal belajar dapat meningkatkan keterampilan proses siswa. Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu, mengatakan bahwa model pembelajaran
predict, observe, and explain disertai jurnal belajar dapat meningkatkan keterampilan
proses sains seorang siswa karenakan langkah-langkah pembelajaran pada model
POE mengarahkan siswa belajar secara konkret. Pada pembelajaran menggunakan
model POE siswa diberi kebebasan untuk memprediksi, mengamati, menganalisis
dan menarik kesimpulan sendiri sehingga keterampilan proses sains siswa akan lebih
optimal juga akan lebih terlihat optimal.74
Model pembelajaran POE merupakan salah satu model pembelajaran yang
dapat mengaktifkan siswa karena model pembelajaran ini siswa tidak hanya
mendengarkan saja tetapi siswa juga mengamati peristiwa yang terjadi melalui
eksperimen langsung. Model pembelajaran POE menggali pemahaman siswa dengan
cara meminta mereka untuk melaksanakan tiga hal utama yaitu yang pertama
meramalkan, mengamati dan menjelaskan. Pembelajaran dimulai dengan penyajian
masalah. Siswa diarahkan untuk meramalkan atau memberi dugaan sementara
terhadap kemungkinan yang akan terjadi dilanjutkan dengan observasi atau
pengamatan terhadap masalah, kemudian siswa membuktikan dugaan dengan
melakukan percobaan untuk menemukan kebenaran dari dugaan sementara dalam
bentuk penjelasan. Dengan cara seperti ini maka konsep yang diperoleh siswa akan
melekat dalam ingatanya.
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Hal ini sejalan dengan penelitian Puji Rahayu, Arif Widiyatmoko dan
Haryono mengatakan bahwa model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat mengobservasi secara langsung
melalui eksperimen terhadap materi yang sedang dipelajari sehingga siswa dapat
berpartisipasi aktif dan keterampilan proses sainsnya akan menjadi lebih baik berbeda
dengan kelas control yang hanya menerapkan model pembelajaran DI.75
Pada penelitian ini penulis mengambil dua kelas sebagai sampel penelitian,
yaitu kelas XI IPA 1 yang berjumlah 36 siswa sebagai kelas eksperimen dengan
menggunakan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar dan kelas XI IPA 2
yang berjumlah 36 siswa sebagai kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran
DI. Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah materi sistem eksresi, dan untuk
mengumpulkan data-data untuk pengajuan hipotesis, penulis mengajarkan materi
sistem eksresi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing 3 kali
pertemuan yaitu 2 kali pertemuan dilaksanakan untuk proses pembelajaran dan 1 kali
pertemuan dilaksanakan untuk evaluasi atau tes akhir siswa sebagai pengambilan data
penelitian dengan bentuk tes dan lembar observasi keterampilan proses sains serta
angket motivasi belajar biologi.
Peneliti mengambil 10 soal dari 29 soal sebagai soal tes akhir dimana
instrumen tersebut sesuai dengan kriteria soal keterampilan proses sains dan sudah
diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran sebagai uji
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kelayakan soal. Sampel yang digunakan untuk menguji coba soal adalah peserta didik
kelas XII IPA 1 SMA Gajah Mada Bandar Lampung yang berjumlah 30 siswa.
Sepuluh soal uraian yang dijadikan sebagai soal posttest tersebut mengandung 11
indikator keterampilan proses sians. Berdasarkan framework Muh. Tawil dan
Liliasari, penelitian ini menggunakan 11 indikator keterampilan proses sains yaitu
Mengobservasi, Mengklasifikasi, Menginterpretasi, Memprediksi, Mengkomunikasi,
Mengajukan

Pertanyaan,

Mengajukan

Hipotesis,

Merencanakan

Percobaan,

Menggunakan Alat/Bahan/Sumber, Menerapkan Konsep, Melakukan Percobaan.76
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes keterampilan proses sains sebagai data
utama.
Proses pembelajaran pada pertemuan pertama membahas pengertian (definisi)
sistem eksresi. Kelas eksperimen belajar berdasarkan langkah-langkah model
pembelajaran POE disertai jurnal belajar yang langkah model pembelajaranya yaitu
memprediksi, observasi dan menjelaskan, sedangkan kelas kontrol menerapkan
model pembelajaran DI. Model Direct Intruction adalah model pembelajaran yang
menekankan pada penguasaan konsep dan/atau perubahan perilaku dengan
mengutamakan pendekatan deduktif. Dalam hal ini guru berperan sebagai penyampai
informasi, dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan berbagai media yang
sesuai, misalnya film, tape recorder, gambar, peragaan, dan sebaganya. Jadi model
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pembelajaran ini merupakan model pembelajaran berpusat pada, guru memberikan
informasinya kepada siswa.77
Pembelajaran pada kelas eksperimen berjalan dengan baik, namun beberapa
siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar
ini sehingga siswa sedikit kesulitan dalam belajar, sedangkan kelas kontrol cukup
berjalan dengan kondusif walaupun sebagian siswa cenderung diam namun ada
beberapa siswa yang aktif walaupun hanya sekedar bertanya dan peserta didik cukup
memperhatikan guru dalam menyampaikan materi.
Pertemuan kedua membahas tentang proses pembentukan urin. Proses
pembelajaran pada kelas eksperimen, siswa mulai bisa beradaptasi dengan model
pembelajaran POE disertai jurnal belajar kemudian guru memberikan Lembar Kerja
Siswa (LKS), siswa sangat antusias dalam melakukan praktikum uji kandungan urin
pada manusia pertama siswa melakukan memprediksi kemudian siswa melakukan
observasi dan membandingkan hasil observasi dengan prediksinya kemudian siswa
dapat menjelaskan hasil praktikum. Sedangkan proses pembelajaran pada kelas
kontrol dengan model pembelajaran DI berjalan dengan baik tetapi masih saja
beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang
diberikan oleh guru, karena masih kurangnya keterampilan proses sains siswa dan
kurangnya motivasi belajar siswa, ini yang menyebabkan mereka tidak terlalu
memperhatikan materi sebelumnya dan mempersiapkan materi selanjutnya.
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Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai wawasan pengembangan
keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber dari
kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya ada dalam diri siswa.78
Keterampilan intelektual yang dimiliki seseorang mampu meningkatkan daya tarik
seseorang dalam berhubungan sosial dimasyarakat. Hubungan sosial yang dimaksud
adalah interaksi antar seseorang atau kelompok, dan dari interaksi tersebut akan
tumbuh sikap, bagaimana sikap seseorang terhadap pembelajaran sains ataupun nonsains. Keterampilan proses sains sangat penting bagi siswa karena keterampilan
proses sains sangat diperlukan sebagai wujud dalam pendidikan Ilmu Pengetahuan
Alam.
Keterampilan proses sains juga memberikan pemahaman yang sangat baik
bagi siswa tentang hakikat ilmu pengetahuan, memberi kesempatan dalam bekerja
dengan ilmu pengetahuan, dan membuat siswa belajar sesuai dengan kajian
kurikulum Biologi yakni Biologi sebagai produk, proses dan isi. Hal tersebut sama
dengan pendapatnya dari Muh. Tawil dan Liliasari yang mengatakan bahwa
keterampilan proses sains ini dapat memberikan siswa pengertian yang tepat tentang
hakikat ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dengan
ilmu pengetahuan, membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan.79
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Motivasi belajar yang tinggi lebih efektif dibandingkan dengan motivasi
belajar rendah, artinya siswa yang bermotivasi belajar tinggi, menghasilkan rata-rata
prestasi afektif yang lebih baik dibandingkan siswa yang bermotivasi belajar rendah.
Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk melakukan belajar.
Dengan adanya motivasi, siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran
sehingga prestasi belajar memuaskan. Secara umum siswa yang memiliki motivasi
tinggi atau semangat tinggi dalam belajar cenderung memahami materi dan prestasi
belajarnya memuaskan, walaupun terkadang tidak semuanya seperti itu, tergantung
pada faktor-faktor lain yang ada pada diri siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Irma
bahwa siswa termotivasi dalam belajar yang dilakukan guru dengan pembelajaran
yang menciptakan suasana hidup, siswa menjadi percaya diri dan berusaha
memperoleh nilai yang baik, memiliki semangat atau gairah

yang baik dalam

belajar.80
Setelah materi sistem eksresi selesai, pada pertemuan selanjutnya evaluasi
atau tes akhir untuk mengetahui keterampilan proses sains dan motivasi belajar
biologi siswa sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperolehlah data hasil
siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut berbeda-beda. Salah satu
penyebab skor rata-rata hasil tes keterampilan proses sains siswa dari kelas
eksperimen

dan

kelas

kontrol

berbeda-beda

adalah

proses

pembelajaran

menggunakan model pembelajaran POE disertai jurnal belajar yang menjadikan siswa
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belajar dengan optimal sehingga materi dipahami siswa lebih tinggi dan
meningkatkan keterampilan proses sains. Sedangkan pembelajaran dengan model DI
menekankan pada situasi peneliti mengajar bukan situasi siswa belajar. Guru sebagai
tempat materi atau pusat informasi dan siswa hanya mendengarkan sehingga Kondisi
ini menyebabkan kurang mampu untuk memahami materi yang diajarkan.
Hal ini sejalan dengan penelitian Puji Rahayu, dkk. yang menyatakan bahwa
model pembelajaran POE disertai jurnal belajar sesuai untuk mengembangkan
keterampilan proses sains, karena sintaks/tahap dari model pembelajaran POE ini
dikembangkan dengan metode ilmiah yang dapat melatihkan keterampilan proses
sains pada siswa.81
Keterampilan proses sains siswa disebabkan karena motivasi belajar biologi
siswa terhadap pembelajaran Biologi. Siswa yang memiliki motivasi belajar biologi
yang tinggi dan sedang menyelesaikan masalah lebih baik dibanding dengan motivasi
belajar yang rendah. Hal ini disebabkan siswa dengan dengan motivasi belajar yang
tinggi dan sedang memiliki keterampilan proses sains yang kuat, Siswa lebih
menyukai bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan-keterampilan dasar,
mampu bekerja sendirian dan kelompok, menyukai kecenderungan untuk mencapai
prestasi lebih tinggi dari pada kecenderungan menghindari kegagalan, siswa selalu
optimis akan berhasil dan cenderung mencapai prestasi yang maksimal. Berbeda
dengan siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, siswa motivasi belajarnya
81
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rendah ini cenderung kebalikan dari siswa dengan motivasi belajar yang tinggi dan
sedang. Perbedaan ini mengakibatkan keterampilan proses sains siswa berbeda. Pada
mata pelajaran Biologi lebih membutuhkan keterampilan-keterampilan proses sains
dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga menjadi kesulitan bagi siswa
yang memiliki motivasi belajar yang rendah tetapi sebaliknya menjadi faktor yang
mendorong keberhasilan bagi siswa dengan motivasi belajar yang tinggi dan sedang.
Model pembelajaran POE lebih baik dari pada model direct intruction. Hal ini
dikarenakan model pembelajaran POE dalam proses pembelajaran dilatih untuk
pengamatan secara langsung. Pertama melakukan prediksi atau dugaan smentara pada
masalah kemudian melakukan observasi atau pengamatan langsung untuk mengetahui
apakah yang di prediksi sesuai dengan yang telah diobservasi dan kemudia hasil dari
observasi tersebut di jelaskan oleh siswa secara presentasi didepan kelas. Pada model
POE telah diberikan LKS sebagai latihan untuk berpikir, memahami kemampuannya
sendiri dan mendorong siswa untuk mempertajam keterampilan proses sains.
Sedangkan pada model pembelajaran direct instruction siswa hanya dengan
berdiskusi mereka di bagi materi perkelompok dan menjelaskan ke depan kelompok
lain sehingga siswa kurang aktif dan hasil tes keterampilan proses sains pun kurang.
2. Pengaruh Siswa yang Memiliki Motivasi Belajar Biologi Tinggi, Sedang
dan Rendah Terhadapap Keterampilan Proses Sains
Hipotesis Kedua
Terdapat perbedaan antara siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi,
sedang dan rendah terhadap keterampilan proses sians. Hal ini dapat ditunjukkan

dengan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan
model pembelajaran POE disertai jurnal belajar terhadap motivasi belajar biologi
yang tinggi, sedang, rendah cenderung lebih baik keterampilan proses siansnya
dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model
pembelajaran DI dengan motivasi belajar yang tinggi, sedang, dan rendah. Siswa
yang memiliki motivasi belajar biologi tinggi pada kelas eksperimen maupun kelas
kontrol memiliki tingkat keterampilan proses sains yang lebih baik dibandingkan
dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Dalam uji Scheffe’ yang
pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keterampilan proses sains
antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah. Kedua untuk
mengetahui perbedaan keterampilan proses sians antara siswa yang memiliki motivasi
belajar biologi tinggi, sedang dan rendah pada kelas eksperimen dan kontrol. Dari hal
tersebut diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar biologi
tinggi dan sedang lebih baik dari siswa yang memiliki motivasi belajar biologi rendah
terhadap keterampilan proses sians.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ghullam Hamdu dan lisa Agustina pada
tahun 2011 yang menyatakan bahwa terdapat pengeruh yang signifikan antara
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti bahwa jika siswa
memiliki motivasi dalam belajar, maka prestasi belajarpun akan menjadi lebih baik
atau tinggi, sebaliknya jika siswa memiliki kebiasaan yang buruk dalam belajar maka

prestasi belajarnya akan menjadi buruk atau rendah.82 Motivasi belajar adalah suatu
perubahan atau meningkatkan suatu aktifitas menjadi lebih baik karena adanya
dorongan baik dari diri pribadi atau dari faktor luar.
Dalam penelitian Nur Fuziatun mengatakan bahwa ada factor luar yang
mempengaruhi motivasi belajar siswa, diantaranya adalah lingkungan dan teman
sebaya. Pengaruh teman sebaya menjadi factor ekstrinsik yang sangat berpengaruh
motivasi belajar siswa. Jika siswa bergaul dengan siswa yang memiliki minat belajar
yang tinggi maka siswa tersebut juga akan mengitu temannya. Dan jika siswa yang
memiliki teman yang motivasi belajarnya rendah maka siswa tersebut akan kurang
minat belajarnya kerana mengikuti teman yang memiliki motivasi belajar rendah. Dan
siswa akan malas untuk belajar dan mementingkan bermain bersama temantemanya.83
Pada penelitian ini motivasi belajar biologi dikategorikan menjadi tiga yaitu
tinggi, sedang dan rendah. Motivasi belajar biologi ini merupakan faktor yang ikut
mempengaruhi variabel penelitian juga. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam
diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa
proses pembelajaran akan sangat dipengaruhi dengan baik buruknya motivasi belajar
yang dimiliki siswa. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya dorongan yang lebih
besar dari dalam diri siswa untuk belajar (motivasi belajar baik/tinggi), maka siswa
82
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akan cenderung mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik. Apabila motivasi
belajar siswa baik, maka minat siswa dalam pelajaran juga akan baik.84
Berbedanya nilai keterampilan proses sains masing-masing siswa disebabkan
karena motivasi belajar siswa yang berbeda pula terhadap pembelajaran Biologi.
Siswa yang memiliki Motivasi belajar biologi yang tinggi memiliki keterampilan
proses sains yang tinggi, karena ketika siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi
maka siswa tersebut akan menyukai kecenderungan untuk mencapai prestasi lebih
tinggi dari pada kecenderungan menghindari kegagalan, siswa selalu optimis akan
berhasil dan cenderung mencapai prestasi yang maksimal. Kaena motivasi belajar
merupakan dorongan dalam diri manusia. siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah akan cenderung malas dan cepat menyerah.
3. Interaksi Antara Proses Pembelajaran Dengan Motivasi Belajar Biologi
Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa
Hipotesis Ketiga
Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori
motivasi belajar siswa terhadap keterampilan proses sians yaitu Fab hitung = 0,24 dan
Fab tabel = 3,14, hal ini menunjukkan bahwa Fab < Ftabel, Tidak adanya interaksi antara
proses pembelajaran baik yang menggunakan model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar dan model pembelajaran DI dengan motivasi belajar siswa terhadap
keterampilan proses sains ditunjukkan pada Tabel 4.8. Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat
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nilai keterampilan proses sains siswa dengan motivasi belajar yang rendah yang
memperoleh model pembelajaran POE disertai jurnal belajar sama dengan nilai
keterampilan proses sains siswa dengan motivasi belajar yang tinggi yang
menggunakan model pembelajaran DI. Artinya motivasi belajar biologi baik itu
tinggi atau rendah memiliki nilai yang sama walaupun menggunakan model
pembelajaran yang berbeda karena terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan
keterampilan proses sains selain model pembelajaran.
Namun nilai keterampilan proses sains siswa dengan motivasi belajar yang
tinggi yang memperoleh model pembelajaran POE disertai jurnal belajar lebih besar
dari pada siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Kemudian nilai keterampilan
proses sains siswa dengan motivasi belajar yang rendah yang memperoleh model
pembelajaran POE disertai jurnal belajar lebih baik dibandingkan dengan nilai
keterampilan proses sains siswa dengan motivasi belajar yang rendah yang
menggunakan model pembelajaran DI. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi
dan sedang akan lebih mudah beradaptasi dengan model pembelajaran POE disertai
jurnal belajar daripada dengan model pembelajaran DI, sedangkan siswa yang
mamiliki motivasi belajar rendah akan cenderung sulit untuk beradaptasi dengan
model pembelajaran yang digunakan. Karena motivasi belajar merupakan dorongan
dari dalam diri siswa ketika motivasi rendah biasanya siswa akan cenderung bermalas
malasan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tidak ada interaksi
antara proses pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap keterampilan proses

sains. Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori tersebut diduga karena siswa
kurang serius dan ada kegiatan lain di luar kelas sehingga dalam mengerjakan soal tes
keterampilan proses sains kurang serius dan terburu-buru. Ketidaksesuaian hasil
penelitian juga diduga karena sekolah akan mengadakan perpisahan sehingga banyak
siswa yang dispen untuk latihan ekstrakulikuler yang akan ditampilkan pada
perpisahan nanti karena itu siswa banyak yang tidak mengikuti proses pembelajaran
sehingga informasi materi pembelajaran yang disampaikan tertinggal. Hal tersebut
membuat siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tes dan terburu-buru,
sehingga berpengaruh terhadap hasil yang tidak sesuai dengan teori, yang seharusnya
ada interaksi antara proses pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap
keterampilan proses sains.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian
mengenai pengaruh model pembelajaran predict, observe and explain disertai
jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi
siswa kelas XI di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Terdapat pengaruh model pembelajaran predict, observe and explain disertai
jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains siswa kelas XI di SMA
Gajah Mada Bandar Lampung. Nilai rata-rata keterampilan proses sains pada
kelas yang menggunakan model pembelajaran predict, observe, and explain
disertai jurnal belajar 73,40 sedangkan pada kelas yang menggunakan model
pembelajaran DI sebesar 61,78. Uji Hipotesis menggunakan uji ANAVA dua
jalan sel tak sama yaitu Fahitung
F(0,05;1,61)

sehingga Fa hitung

dan taraf signifikansi diperoleh
F(0,05;1,61) yang menunjukkan bahwa H0A

ditolak dan H1A diterima. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis penelitian
diterima artinya terdapat pengaruh model pembelajaran predict, observe, and
explain disertai jurnal belajar terhadap keterampilan proses sains siswa.

Artinya penelitian yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah yang
telah ditentukan.
2. Terdapat pengaruh pada siswa yang memiliki motivasi belajar biologi tinggi,
sedang, dan rendah terhadap keterampilan proses sains. Siswa yang memiliki
motivasi belajar biologi yang tinggi dan sedang cenderung lebih baik
keterampilan proses siansnya dibandingkan dengan siswa yang memiliki
motivasi belajar biologi yang rendah yang ada dikelas eksperimen maupun
kelas kontrol. Uji Hipotesis menggunakan uji ANAVA dua jalan sel tak sama
yaitu Fb hitung
Fb hitung

dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,61)

sehingga

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0B ditolak. Dapat disimpulkan

bahwa Hipotesis penelitian diterima artinya terdapat pengaruh siswa yang
memiliki motivasi belajar biologi tinggi, sedang dan rendah terhadap
keterampilan proses sains siswa. Artinya penelitian yang dilakukan dapat
menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.
3. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan motivasi
belajar biologi siswa terhadap keterampilan proses sains. Hal ini ditunjukkan
dari hasil Uji Hipotesis menggunakan uji ANAVA dua jalan sel tak sama
yaitu Fab hitung
Fab

hitung

dan taraf signifikansi diperoleh F(0,05;2,61)

sehingga

F(0,05;2,61) yang menunjukkan bahwa H0AB diterima. Dapat

disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan
motivasi belajar biologi siswa terhadap keterampilan proses sains.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bagi Siswa
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengetahui
kendala yang ada, sebaiknya siswa dapat memanfaatkan waktu belajar sebaik
mungkin dan menggunakan fasilitas yang memadai untuk melakukan
praktikum dan diskusi kelompok guna mengembangkan keterampilan proses
sains.
2. Bagi Guru
Guru dapat menerapkan model pembelajaran predict, observe, and
explain pada materi biologi lain sebagai alternatif dalam pembelajaran yang
dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar biologi.
3. Bagi Sekolah
Guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah,
hendaknya setiap guru bidang studi mempersiapkan cara mengajar yang
maksimal yaitu dengn menentukan pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa dan materi pelajaran itu sendiri khususnya pada kegiatan
pembelajaran.
4. Bagi Peneliti Lain
Peneliti lain yang akan melakukan penelitian disarankan agar benarbenar memahami apa itu model pembelajaran predict, observe, and explain

sehingga peneliti dapat melanjutkan penerapan model pembelajaran predict
observe and explain dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang
memuaskan untuk menilai keterampilan proses sains dan motivasi belajar
biologi.
Semoga apa yang diteliti dapat dilanjutkan oleh penulis lain dengan
penelitian yang lebih luas dan apa yang diteliti dapat memberikan manfaat dan
sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan penulis pada
khususnya.
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